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Summary

My graduation project was, to develop software for the state and
full decomposition of incompletely specified sequential machines.
The software is based on the partition theory. I also had to
evaluate two methods (weak and labelled) to solve the problem of
decomposition.

There are 10 basic types of decomposition. Each type can be
implemented according to the weak and according to the labelled
method.

Using the labelled method, don't cares in the next state and
output table are replaced by labels. The weak method doesn't
replace those don't cares.

So there are 20 possible algorithms for the decomposition of
sequential machines. Not all of those algorithms are implemented,
but a number of programs, that contains all the basic concepts is
implemented.

In this report an estimation is made of the memory complexity
and the computational complexity of the developed tools. A rule
of thumb is derived for when to use tools based on the labelled
concept, and when to use tools based on the weak concept.

The software is written in PASCAL, and runs on IBM compatible
PC's (personal computer) and on APOLLO workstations. The tools
find good decompositions of sequential machines with less then
100 states on the APOLLO workstations and less then 20 states on
the PC's. This is because of the difference in available memory
between those two types of computers.



Samenvatting

Mijn afstudeeropdracht was, het ontwikkelen van software voor de
decompositie van niet volledig gespecificeerde sequentiele
machines. Die software is gebaseerd op de partitie theorie.
Verder moest ik twee methoden (weak en labelled) evalueren,
volgens welke men die software kan implementeren.

Men kan 10 verschillende basistypen decompositie onderscheiden.
Elk van die 10 typen kan men volgens het weak en volgens het
labelled concept implementeren.

Bij de labelled methode worden de don't cares in de next state
tabel en de output tabel van de te decomponeren machine,
vervangen door labels. Bij de weak methode gebeurt dat niet.

Niet al die 20 programma's zijn geimplementeerd. Maar weI aIle
basisconcepten zijn geimplementeerd, en daaruit kunnen de
overige programma's afgeleid worden.

In dit verslag wordt een afschatting gemaakt van de geheugen
complexiteit en de reken complexiteit van de ontwikkelde
software. Verder wordt er een vuistregel gegeven, hoe men uit de
structuur van de te decomponeren machine kan afleiden, of men
gebruik moet maken van software gebaseerd op het weak concept of
van software gebaseerd op het labelled concept.

De ontwikkelde software is geschreven in PASCAL, en draait op
IBM compatible Personal Computers (PC's) en op APOLLO
werkstations. Aan de hand van praktijk voorbeelden blijkt, dat
op de APOLLO werkstations, de programma's goede decomposities
vinden bij niet volledig gespecificeerde sequentiele machines,
die niet groter zijn dan 100 states. Op een PC is dat aantal
states 10 tot 20. Dit verschil komt door het verschil in
geheugenruimte tussen die twee computers.
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HI Inleiding

Door de enorme toename van de complexiteit van moderne VLSI IC's
is er behoefte ontstaan aan tools voor de decompositie van grote
FSM's (finite state machine) in meerdere kleinere FSM's.

Een machine M kan men decomponeren in een aantal submachines
MI .. Mn, waarbij die submachines Ml .. Mn gezamelijk hetzelfde I/O
gedrag vertonen als de oorspronkelijke machine M.

Voordelen van decompositie zijn :

- Door een IC op te delen in verschillende blokken met weinig
onderlinge verbindingen, wordt een IC beter testbaar. Dan neemt
namelijk de tijd voor de generatie van testvectoren af. Door
decompositie neemt ook het aantal testvectoren af. De
complexiteit voor het bepalen van testvectoren voor een
combinatorisch circuit is evenredig met n A 3, waarbij n het aantal
lijnen in dat circuit is. Een sequentieel circuit is te testen
als een combinatorisch circuit, door gebruik te maken van
scanflipflops.

- Bij bepaalde implementatiemethoden, moet men een sequentiele
machine realiseren m.b.v. bestaande "building blocks", by. FPGA's
(field programmable gate array). Als de machine te groot is, dan
moet men hem decomponeren in sUbmachines, die weI met die
"building blocks" te realiseren zijn.

- Indien een machine te groot is om te optimaliseren met
bestaande tools (bv. state assignment programma's), dan kan men
die machine opdelen in submachines , die weI te optimaliseren
zijn.

Mijn afstudeeropdracht was, software te ontwikkelen voor
parallelle en seriele state decompositie en parallelle full
decompositie van sequentiele machines en om een evaluatie te
geven van twee methoden (weak en labelled), waarop die software
gebaseerd is.

De programma's zijn geimplementeerd volgens het weak en volgens
het labelled concept. Bij het labelled concept worden de don't
cares in de next state tabel en de output tabel van de
sequentiele machine vervangen door labels. Bij de weak methode
gebeurt dat niet. Het toevoegen van die labels reduceert in
sommige gevallen de rekentijd voor het vinden van een
decompositie, maar kost extra geheugenruimte.
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H2 Classificatie van soorten decompositie

Men kan een sequentiele machine als voIgt definieren

M = ( I. S. O. o. ~ )

met

I
S
o
o
~

inputruimte
toestandsruimte
outputruimte
next state functie.
output functie.

0: SxI --) S
~: SxI --) 0 (Mealy machine)
~: S --) 0 (Moore machine)

s E S
x E I

sox de volgende toestand. als de hUidige toestand s en de input
xis.

s~x de output, als de hUidige toestand s en de input
x is.

s

M1

1

M 2

S2

figuur 1 : decompositie in 2 submachines.

In dit verslag wordt aIleen gesproken over decompositie van een
machine M in twee submachines Ml en M2. Men kan dan de volgende
gevallen onderscheiden. zie figuur 1

general/algemene decompositie
seriele decompositie
parallelle decompositie

s1 en s2 aanwezig
aIleen sl aanwezig
sl en s2 afwezig

De door mij ontwikkelde tools kunnen een machine aIleen parallel
en serieel decomponeren.
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sl en s2 kunnen informatie over de toestand en de outputs van
respectievelijk Ml en M2 bevatten. Bij de ontwikkelde tools
bevat s1 aIleen maar informatie over de toestand (en dus niet
over de outputs) van machine MI.

H1

I
S1

M2

o

figuur 2 : state decompositie.

Verder kan man onderscheid maken tussen state decompositie en
full decompositie.

State decompositie : submachines Ml en M2 bevatten beide minder
states dan machine M en bevatten beide evenveel inputs als
machine M. zie figuur 2.

Full decompositie : submachines Ml en M2 bevatten beide of minder
inputs en/of minder states en/of minder outputs dan machine M.
zie figuur 3. State decompositie is dus een speciaal geval van
full decompositie.
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r I n put:.
- ....---t deco.de...

H1

M2

o

figuur 3 : full decompositie.

Er zijn twee typen full decompositie

o type :

so type

uit de outputs van submachines MI en M2 kan men de
outputs van de oorspronkelijke machine M bepalen.

uit de outputs van submachines Ml en M2 kan men de
outputs van de oorspronkelijke machine M bepalen
en
uit toestand van submachine MI en de toestand van
submachine M2 kan men de toestand van de
oorspronkelijke machine M bepalen.

Meestal zal men aIleen gelntereseerd z1jn in full decompositie
van het type o. Maar indien men een machine serieel decomposeert
en men gaat dan de head machine (MI) weer (full) decomponeren,
dan moet de tail machine (M2) altijd weten in welke toestand zich
Ml bevindt. Dan is er dus behoefte aan decompositie van het type
so van machine MI.

De toestanden van de te decomponeren machine ZlJn symbolen. want
ze zijn nog niet gecodeerd. De inputs en outputs van de machine
kunnen symbolen of vectoren zijn.

Daarom kan men bij full decompositie onderscheid maken tussen
full bit decompositie en full symbool decompositie.

Full bit decompositie : de invoerfile die door de tools bewerkt
wordt, bevat o.a. input- en outputvectoren van de FSM (finite
state machine), die gedecomposeerd moet worden, zie figuur 4.
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Full bit decompositie : de invoerfile die door de tools bewerkt
wordt. bevat o.a. input en outputsymbolen van de FSM (finite
state machine). die gedecomposeerd moet worden. zie figuur 5.

Voordeel full bit decompositie : de input- en outputdecoders zijn
heel eenvoudig.

Voordeel full symbool decompositie : het aantal ingangen en
uitgangen van de submachines HI en M2 zal kleiner zijn dan bij
full bit decompositie. De submachines MI en M2 zullen hierdoor
minder complex en dus gemakkelijker te realiseren zijn.

Indien de inputs en outputs van een sequentiele machine nog niet
~ecodeerd zijn. dan kan men aIleen full symbool decompositie
plegen.

51
NIB

NI

M2

figuur 4 : full bit decompositie

NIBI ~ NIB

NIB2 ~ NIB

NOBI + NOB2 ~ NOB

NIB aantal inputbits van de decomponeren machine
NIBI aantal inputbits van submachine HI
NIB2 aantal inputbits van submachine M2

NOB aantal outputbits van de decomponeren machine
NOBI aantal outputbits van submachine MI
NOB2 aantal outputbits van submachine M2
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NIB IN PlJT
oecoosR.

HI

M2

OUT PU'T
OECooe R

figuur 5 : fu 11 symbool decompositie

NIBl ~ NIB

NIB2 ~ NIB

NOBl ~ NOB

NOB2 ~ NOB

NIB aantal inputbits van de decomponeren machine
NIB! aantal inputbits van submachine Ml
NIB2 aantal inputbits van submachine M2

NOB aantal outputbits van de decomponeren machine
NOBl aantal outputbits van submachine Ml
NOB2 aantal outputbits van submachine M2

Voor een volledige beschrijving van aIle soorten decompositie.
inclusief bewijzen zie [2].
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H3 Partitie theorie

AIle door mij ontwikkelde tools zijn gebaseerd op de partitie
theorie. Daarom volgen nu enkele basisbegrippen uit de partitie
theorie. Voor een meer wiskundige en volledigere beschrijving zie
[lJ.

$3.1 Basis operaties bij partitie paren

Toestandspartities zlJn altijd symbool partities.
De input- en outputpartities zijn symbool partities als de
ingangen en uitgangen van een sequentiele machine symbolen zijn.
De input- en outputpartities zijn bit partities als de
ingangen en uitgangen van een sequentiele machine vectoren zijn.

$3.1.1 Symbool partities

Gegeven een verzameling toestanden S.

v = v1.v2.v3 vn

Een partitie ~ is een verzameling subsets van V zodat :

Bi : een subset van V. d.w.z. een aantal elementen van V.

~ = {B1.B2 .... Bm}

Bi n Bj = 0 als i<>j voor aIle i.j E (l..m)

B1 B2 Bm = V

m.a.w. de doorsnijding van twee verschillende blokken van ~ is
altijd leeg en de vereniging van aIle blokken van ~ is V.

~={1.2.3.4.5}

-> ~ bestaat uit drie blokken.
eerste blok bestaat uit element 1 en 2
tweede blok bestaat uit element 3
derde blok bestaat uit element 4 en 5

s=t(~)

I
S

~S.TS

s en t zitten in hetzelfde blok van partitie ~.

inputruimte
toestandsruimte

toestandspartities

8



Ais er geen don' t ca<-~s in de next state tabel voorkomen. dan
geldt de volgende definitie voor een s-s partitie paar :

(~S.TS) is een s-s partitie paar als

s~t(~S) impliceert dat

soxstOX(TS) voor aIle s.t E S en voor aIle x E I.

VOORBEELD

STATE : INPUT
1 2 3 4

1
2
3
4

3
4
1
2

1
2
3
4

2
1
4
3

4
3
2
1

---------------------------------

* entry=state

tabel 1 : next state tabel

-- -
stel ~s={1.2.3.4}

x=1 (3.4) in zeIfde blok van TS

x=2 (1, 2) in zelfde biok van TS

x=3 (1.2) in zeIfde biok van TS

x=4 (3.4) in zeIfde biok van TS

~s={1.2.3.4}

-) Ts={1,2.3.4}

(~S.TS) is een partitie paar.

Dus ais we weten in welk blok van ~s zich de huidige toestand
bevindt. en wat de input is. dan weten we in welk biok van TS
zich de volgende toestand bevindt. zie tabel 2.
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---------------------------------
biok
'TrS

INPUT
1 2 3 4

---------------------------------
1
2
3

2
1
1

1
2
2

1
2
2

2
1
1

* entry=bIok van TS

tabel 2 : next state tabel van partitie paar.

Indien 'TrS=TS dan noemt men dat een SP partitie. een substitution
property partitie.

In bovenstaand voorbeeid is 'Tr={1.2.3.4} een SP partitie. zie
tabel 3.

biok
'Tr

INPUT
1 2 3 4

'1
2

2
1

1
2

1
2

2
1

* entry=bIok van 'Tr

tabel 3 : next state tabel van SP partitie paar.

Dus ais we weten in welk biok van 'Tr zich de huidige toestand
bevindt, en we weten de input, dan weten we in welk biok van 'Tr
zich de volgende toestand bevindt.

Als er geen don't cares in de next state tabel voorkomen dan
gelden voor toestands partitle paren de som en de produkt
operator, d.w.z.

('Trl,'Tr2) is een partitie paar
(lT3,lT4) is een partitie paar

('Trl+'Tr3.'Tr2+lT4) is ook een partitie paar
(lTl.'Tr3,lT2.'Tr4) is ook een partitie paar

* som operator

s=t(lT3) -) s=t(lTl.lT2) -) s5t('Trl) of s5t('Tr2)

vaar aIle s,t E S.
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VOORBEELD :

1Tl={1.3.2.4.5.6}

1T2= {1 ,5.2.6.3.4}

1T3=1Tl+1T2={1.3.5.2,4.6}

* produkt operator

1T3=1T 1 . n2

s=t(1T3) -) s=t(1Tl.1T2) -) s=t(1Tl) en s=t(1T2)

voor aIle s.t E S.

VOORBEELD :

1Tl={1.2.3.4.5.6}

1T2={1.2.3.4,5.6}

1T3=1Tl.n2={1.2.3,4.5.6}

1T(O) : nul partitie, d.w.z. in elk blok van n bevindt zich maar
een toestand.

Twee partities 1T1 en n2 zijn orthogonaal als 1Tl.1T2 = nCO).

1T{I) : een partitie. d.w.z. partitie 1T bestaat uit 1 blok en
daarin bevinden zich aIle toestanden.

d.w.z. voor aIle i.j E S geldt

i=j{1T2) -) i=j(1Tl)
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$3.1.2 Bit partities

v= vl,v2, ... vmaxbit

V is een verzameling bits (input- of outputbits)

~={vl,v2,(v3,.. ,vma~bit)} d.w.z .. vl en v2 zijn geselecteerd en
v3 t/m vmaxbit niet. v3 t/m vmaxbit zitten in het dcb (don't care
blok) van partitie ~.

vi E dcb(~) d.w.z. vi is niet geselecteerd.

I verzameling inputvectoren
S toestandsruimte

~i bitpartitie op I
TS partitie op S

nib aantal inputbits

Input- en outputvectoren bestaan uit een verzameling bits, en
iedere bit kan 0,1 of x (don't care) zijn.

Ais er geen don't cares in de next state tabel voorkomen, dan
geldt de volgende definitie voor een i-s partitie paar :

(~i,TS) is een i-s partitie paar als

i E dcb(~i), impliceert dat

so[Bl, .. Bi-l,O,Bi+l, .. Bnib]:so[Bl, .. Bi-l,l,Bi+l, .. Bnib](Ts)

voor aIle s E S, voor aIle i E (1. .nib)

en voor Bk=x (don't care), k E (1 .. i-l,i+l .. nib).

12



VOORBEELD

present state - input vector - next state

P: B B :N
s: 1 2 :s

:-----:
1 : 0 0 :2
1 : 0 1 :3
1 : 1 0 : 1
1 : 1 1 :3

2: 0 0 :2
2: 0 1 : 1
2: 1 0 : 1
2: 1 1 :2

3: 0 0 :3
3: 0 1 : 1
3: 1 0 :3
3: 1 1 :1

tabel 4 : next state tabel

1-s paar :

stel1Ti={2.(1)}

Ts={1.2.3}
m.a.w. als we van de inputbits de waarde van bit 2 weten en we
kennen de huidige toestand is. dan kunnen we uit de next state
tabel afleiden in welk blok van TS zich de volgende toestand
bev1ndt.

Ook voor bitpartities geldt de som en de produkt operator

M som operator

sst(1T3) -) sst(1Tl.1T2) -) sst(1Tl) of sst(1T2)

voor all s.t E S.

VOORBEELD

1Tl:{1.3.5.7.8.(2.4.6.9)}

1T2={2.4.5.6.8.9.(1.3.7)}

1T3=1Tl+1T2={5.8.(1.2.3.4.6.7.9)}

13



* produkt operator

~3=~1.~2

s=t(~3) -) s=t(~1.~2) -) s=t(~l) en s=t(~2)

voor all s.t E S.

VOORBEELD

~1={1.3.5.7.8.(2.4.6.9)}

~2={2.4.5.6.8.9.(1.3.7)}

~3=~1.~2={1.2.3.4.5.6.7.8.9}

~(O) partitie. waarbij geen enkel bit in het deb zit.

~(1) partitie. waarbij aIle bits in het deb zitten.

Twee partities ~1 en ~2 zijn orthogonaal als ~1.~2=~(O).

~1 ~ ~2

d.w.z. voor aIle i.j E S geldt

i=j(~2) -) i=j(~l)

14



$3.2 Partitie paren met don't cares

Als in de beschrijving van een sequentiele machine weI don't
cares voorkomen, dan kunnen we vier gevallen onderscheiden :
* labelled methode type A
* labelled methode type B
* weak methode type A
* weak methode type B

Bi j type A bestaan de inputs en outputs van de sequentiele
machine uit symbolen.
Bij type B bestaan de inputs en outputs van de sequentiele
machine u it vectoren.

$3.2.1 Labelled methode type A

Bij de labelled methode A wordt iedere don't care in de next
state tabel en iedere don't care in de output tabel vervangen
door een label. De inputs en outputs bestaan uit symbolen.

I verzameling inputsymbolen
S toestandsruimte
o verzameling outputsymbolen
C verzameling labels in next state tabel
D verzameling labels in outputtabel

Er bestaan 4 soorten partitie paren :

* s-s partitie paren

* i-s partitie paren

* s-o partitie paren

* i-a partitie paren

~i partitie op I
~s partitie op S
TS partitie op S + C
~o partitie op 0 + D

(~S,TS) is een s-s partitie paar als

s=t(~s) impliceert dat

SOX=tOX(TS) voor aIle s,t E S en voor aIle x E I.

(~i,TS) is een i-s partitie paar als

i=j(~i) impliceert dat

SOi=SOj(TS) voor aIle s E S en voor aIle i,j E I.
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(~s.~o) is een 5-0 partitie paar als

s=t(~s} impliceert dat

SMX=tMX(~o} voor aIle s.t E S en voor aIle x E I.

(~i.vo) is een i-o partitie paar als

i=j(~i} impliceert dat

SMi=sMj(Vo} voor aIle 5 E S en voor aIle i.j E I.

VOORBEELD

STATE : INPUT
1 2 3 4

1
2
3
4

3
cl
1
2

1
2
c2
4

c3
1
4
3

4
3
c4
1

* entry=state

tabel 5 : next state tabel

STATE : INPUT
1 2 3 4

1
2
3
4

1
2
dl
2

5
d2
4
1

d3
1
d4
3

4
5
4
d5

* entry=state

tabel 6 : outputtabel

5-5 paar :

stel vs={1.2.3.4}

Ts={1.2.c3.3.4.cl.c2.c4}
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i-s paar :

stel ~i={1.2.3.4}

Ts={1.3.c2.2.4.cl.c3.c4}

5-0 paar

stel ~s={1.2.3.4}

~o={1.2.d3.3.4.5.d2.dl.d4.d5}

i-o paar

stel ~i={1.4.2.3}

~o={1.3.4.dl.d2.d4.2.5.d3.d5}

Voor de labelled partitie paren is de som operator en de produkt
operator geldig.

VOORBEELD

STATE: INPUT
123

1
2
3
4
5

4
cl
1
2
c3

1
2
3
3
2

3
4
4
c2
c4

* entry=state

tabel 7

~sl.~s2

Tsl.Ts2

next state tabel

partities op S
partities op S+C

~sl={1.2.4.5.3}

Tsl={1.2.3.cl.c3.4.c2.c4.5}

(~sl.Tsl) is een partitie paar

:us2={1.2.3.5.4}

Ts2={1.c1.c3.2.3.4.c4.5.c2}

(~S2.TS2) is een partitie paar
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nsl+ns2={1.2.3.4.5}

Tsl+Ts2={1.2.3.cl.c3.4.c2.c4.5}

(nsl+ns2.Tsl+Ts2) is een partitie paar

nsl*ns2={1.2.5.3.4}

Tsl*Ts2={1.2.3.4.c4.cl.c3.5.c2}

(nsl*ns2.Tsl*Ts2) is een partitie paar

ns partitie op S
TS partitie op S + C

(ns.Ts) is een sp partitie al S

s=t(ns) irnpliceert dat S=t(TS) voor aIle s,t E S en

S=t(TS) irnpliceert dat s=t(lTs) voor aIle s.t E S
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$3.2.2 Labelled methode type B

Bij de labelled methode B wordt iedere don't care in de next
state tabel en iedere don't care in de output tabel vervangen
door een label. AIle mogelijke combinaties van hUidige toestand
en inputvector worden intern opgeslagen. Ais een combinatie van
huidige toestand en inputvector niet kan voorkomen, dan is de
next state don't care en aIle bits van de outputvector zijn
don't care.

I verzameling inputvectoren
S toestandsruimte
o verzameling outputvectoren
C verzameling labels in next state tabel

Input- en outputvectoren bestaan uit een verzameling bits, en
iedere bit kan 0,1 of x (don't care) zijn.

Er bestaan 4 soorten partitie paren

* s-s partitie paren

* i-s partitie par en

* s-o partitie paren

* i-o partitie paren

~i bitpartitie op I
~s partitie op S
TS partitie op S + C
~o bitpartitie op 0

nib aantal inputbits
nob aantal outputbits

s~x[iJ : bit i van de outputvector als de huidige toestand s is
en de inputvector x is.

Input- en outputvectoren bestaan uit een verzameling bits, en
iedere bit kan 0,1 of x (don't care) zijn.

(~S,TS) is een s-s partitie paar als

s=t(~S) impliceert dat

sOX=tOX{TS) voor aIle s.t E S en voor aIle x E I.
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(wi,~S) ~s een i-s partitie paar als

i E dcb(lTi}, lrnpliceert dat

s.s[Bl ... Bi-l.0.Bi+1, .. Bnib]sso[Bl, .. Bi-1,1.Bi+l ... BnibJ(Ts}

voor alle s E S. voor aIle i E (1. .nib)

en voor Bk=x (don't care). k E (1 .. 1-1,i+l .. nib).

(WS,lTo) Is een s-o partitie paar als :

sst(lTs} en i not E dcb(lTo} irnpllceert dat

sJ,lx[I]=tIlX[i] voor aIle s,t E S, voor aIle i E (1. .nob)

en voor aIle x E I.

(wi.lTo) is een i-o partitie paar als :

1 E dcb(lTi} en j not E dcb(lTo) irnpliceert dat

sJ,l[Bl ... Bi-l,O.Bi+l ... Bnib][j]=SIl[Bl, .. Bl-1,I,Bi+l ... Bnib][j]

voor aIle s E S, voor alle i E (1. .nib). voor aIle j E (1..nob)

en voor Bk=x (don't care), k E (1 .. i-l.1+1 .. nib).

VOORBEELD

present state - input vector - next state

p B B N
S 1 2 S

-----

1 0 0 2
1 0 1 3
1 1 0 c1
1 1 1 3
2 0 0 2
2 0 1 1
2 1 0 : 1
2 1 1 :c2
3 0 0 :2
3 0 1 :2
3 1 0 :c3
3 1 1 :1

tabel 8 : next state tabel
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present state - input vector - output vector

P B B B B B
S 1 2 1 2 3

----- -----

1 0 0 1 0 1
1 0 1 0 1 1
1 1 0 x x 0
1 1 1 x x x

2: 0 0 :x x 0
2: 0 1 : 1 x 0
2: 1 0 :0 1 1
2: 1 1 :x x x

3: 0 0 : 1 x 0
3: 0 1 : 1 1 x
3: 1 0 : 1 0 x
3: 1 1 :x x x

tabel 9 : output tabel

s-s paar :

stel n-s={l,2.3}

Ts={1.3,c1,c2.2,c3}

i-s paar :

stel n-i={2,(1)}

Ts={l,2,cl.c2,c3,3}

5-0 paar :

stel n-s={1,2,3}

n-o={2,(1.3)} en een aantal x'en in de outputtabel wordt
veranderd in 1 of 0 opdat aan de definitie van een s-o paar wordt
voldaan.

i-o paar :

'Stel n-i={1, (2)}

n-o={3,(l,2)} en een aantal x'en in de outputtabel wordt
veranderd in 1 of 0 opdat aan de definitie van een i-o paar wordt
voldaan.

21



Ook hier is weer de s~m en produkt operator geldig. omdat we te
maken hebben met labelled partitie paren.

ws partitie op S
TS partitie op S + C

(WS,TS) is een sp partitie als

s=t(ws) impliceert dat S=t(TS) voor aIle s,t E S en

S=t(TS) impliceert dat s=t(ws) voor aIle s,t E S

$3.2.3 Weak methode type A

Bij weak methode A worden de don't cares in de next state tabel
en de outputtabel niet vervangen door labels. De inputs en
outputs zijn symbolen.

I verzameling inputsymbolen
S toestandsruimte
o verzameling outputsymbolen

Er bestaan 4 soorten partitie paren

* s-s partitie paren
* i-s partitie paren
* s-o partitie paren
* i-o partitie paren

wi
WS,TS
wo

partitie op I
partitie op S
partitie op 0

(WS,TS) is een s-s partitie paar als

s=t(WS) impliceert dat

SOX=tOX(TS) als sox en tox gespecificeerd zijn

voor aIle s,t E S, en voor aIle x E I.

(ni,ws) is een i-s partitie paar als

i=j(wi) impliceert dat

sOi=soj(ns) als soi en soj gespecificeerd zijn

voor aIle s E S en voor aIle i.j E I.
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(~s.~o) is een s-o partitie paa;" als

s=t(~s) impliceert dat

spx=tpx(~o) als spx en spx gespecificeerd zijn

voor aIle s.t E S en voor aIle x E I.

(~i,~o) is een i-a partitie paar als

i=j(~i) impliceert dat

spi=spj(~o) als spi en spj gespecificeerd zijn

voor aIle s E S en voor aIle i,j E I.

VOORBEELD

STATE : INPUT
1 2 3 4

1
2
3
4

3
x
1
2

1
2
x
4

x
1
4
3

4
3
x
1

* entry=state
* x=don't care

tabel 10 : next state tabel

STATE : INPUT
1 2 3 4

1
2
3
4

1
2
x
2

5
x
4
1

x
1
x
3

4
5
4
x

* entry=state
* x=don't care

tabel 11 : outputtabel

-s-s paar :

stel ~s={1,2.3,4}

Ts={1.2,3,4}
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i-s paar :

stel ~i={1.2.3.4}

Ts={1.3.2.4}

s-o paar

stel ~s={1.2.3.4}

~0={l.2.3.4.5}

i-o paar

stel ~i={1.4.2.3}

~0={1.3.4.2.5}

Voor de weak partitie paren is de som operator niet en de produkt
operator weI geldig.

VOORBEELD

STATE : INPUT
1 2 3

1
2
3
4
5

4
x
1
2
x

1
2
3
3
2

3
4
4
x
x

* entry=state
* x=don't care

tabel 12 : next state tabel

~sl.~s2.Tsl.Ts2

~sl={1.2.4.5.3}

Tsl={1.2.3.4.5}

partities op S

(~sl.Tsl) is een partitie paar
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lTs2={1.2.3.5.4}

Ts2={1.2.3.4.5}

(lTS2.TS2) is een partitie paar

lTsl+lTs2={1.2.3.4.5}

Tsl+Ts2={1.2.3.4.5}

(lTsl+lTs2.Tsl+Ts2) is GEEN partitie paar

lTsl*lTs2={1.2,5.3,4}

Tsl*Ts2={1.2.3.4.5}

(lTsl*lTs2.Tsl*Ts2) is WEL een partitie paar

lTS.TS : partitie op S

(lTS.TS) is een sp partitie als

SEt(lTS) impliceert dat SEt(TS) voor aIle s,t E S en

SEt(TS) impliceert dat SEt(lTS} voor all e s,t E S
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$3.2.4 Weak methode type B

Bij weak methode B worden de don't cares in de next state tabel
en de outputtabel niet vervangen door labels, net als bij weak
methode A. De inputs en outputs zijn in tegenstelling tot weak
methode A vectoren.

I verzameling inputvectoren
S toestandsruimte
o verzameling outputvectoren

Er bestaan 4 soorten partitie paren

* s-s partitie paren

* i-s partitie paren

* s-o partitie paren

* i-o partitie paren

1Ti
1TS,TS
1TO

nib
nob

SIlX[i]

partitie op I
partitie op S
partitie op 0
aantal inputbits
aantal outputbits

bit i van de outputvector als de huidige toestand s is
en de inputvector x is.

Input- en outputvectoren bestaan uit een verzameling bits, en
iedere bit kan 0,1 of x (don't care) zijn.

(1TS,TS) is een s-s partitie paar als

S=t(1TS) impliceert dat

SOX=tOX(TS) als sox en tox gespecificeerd zijn

voor aIle s,t E S en voor aIle x E I.

(1Ti,TS) is een i-s partitie paar als

i E dcb(1Ti), impliceert dat

so[B1, .. Bi-1 ,O,Bi+1, .. Bnib]=so[B1, .. Bi-1, 1 ,Bi+1, .. Bnib] (TS)

als so[Bl, .. Bi-l,O,Bi+l, .. Bnib] en so[Bl, .. Bi-l, l,Bi+l, .. Bnib]

gespecificeerd zijn.

voor alle s E S, voor aIle i E (1. .nib)

en voor Bk=x (don't care), k E (1 .. i-1,i+1 .. nib).
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(~s,~o) is een 5-0 partitie paar als :

s=t(~s) en i not E dcb(~o) impliceert dat

s~x[i]=t~x[i] ais s~x[i] en t~x[i] gespecificeerd zijn

voor aIle s,t E S, voor aIle i E (1. .nob)

en voor aIle x E I.

(~i,~o) is een i-a partitie paar als :

i E dcb(~i) en j not E dcb(~o) impliceert dat

s~[B1, .. Bi-1 ,O,Bi+1, .. Bnib][j]=s~[B1,.. Bi-1, 1 ,Bi+1, .. Bnib][j]

als s~[Bl ... Bi-l,O,Bi+1, .. Bnib][j] en

s~[B1, .. Bi-1, 1 ,Bi+1, .. Bnib][j] gespecificeerd zijn

voor aIle s E S, voor aIle i E (1. .nib), voor aIle j E (1..nob)

en voor Bk=x (don't care), k E (1 .. i-1,i+1 .. nib).
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VOORBEELD

present state - input vector - next state

P B B N
S 1 2 S

-----

1 0 0 2
1 0 1 3
1 1 0 x
1 1 1 3

2: 0 0 :2
2: 0 1 : 1
2: 1 0 : 1
2: 1 1 :x

3: 0 0 :2
3: 0 1 12
3: 1 0 :x
3: 1 1 : 1

tabel 13 : next state tabel

present state - input vector - output vector

pI B B B B B
S 1 2 1 2 3

----- -----
1 0 0 1 0 1
1 0 1 0 1 1
1 1 0 x x 0
1 1 1 x x x

2: 0 0 Ix x 0
2: 0 1 : 1 x 0
2: 1 0 10 1 1
2: 1 1 Ix x x

3: 0 0 : 1 x 0
3: 0 1 l 1 1 x
3: 1 0 : 1 0 x
3: 1 1 :x x x

tabel 14 : output tabel

s-s paar :

stel 1Ts={l.2.3}

Ts={1.3.2}
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1-s paar :

stel 1Ti={2, (I)}

Ts={l,2,3}

s-o paar :

stel 1Ts={1,2,3}

1To={2,(l,3)}

i-o paar :

stel1T1={1,(2)}

1To={3, (I, 2)}

Hier 1s de som operator niet en de produkt operator weI geldig,
omdat we te rnaken hebben met weak partitie paren.

1TS,TS : partitie op S

(1TS,TS) is een sp partitie al s

sst(1TS) irnpliceert dat sst(TS) voor aIle s,t E S en

sst{TS) irnpliceert dat sst(1TS) voor aIle s,t E S
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H4 Bepaling sp partities

Er ZlJn drie verschillende programma's voor de bepaling van de sp
toestandspartities

* SP.pas

* SUMWEAK.pas

* WEAK. pas

SP.pas is gebaseerd op de labelled methode. WEAK. pas en
SUMWEAK.pas zijn gebaseerd op de weak methode.

$4.1 Bepaling sp partities m.b.v. SP.pas

SP.pas is gebaseerd op de labelled methode. Het programma
bepaalt eerst de basic sp partities (procedure SMALLESTSP). Door
de som te nemen van aIle mogelijke combinaties van 2 basic sp
partities wordt een nieuwe verzameling sp partities bepaald
(procedure ALLPF). Van die nieuwe verzameling sp partities wordt
weer de som van aIle mogelijke combinaties van 2 partities
genomen, etc. Procedure ALLPF blijft zichzelf dus aanroepen,
totdat er geen nieuwe sp partities meer worden gevonden.
Deze labelled methode voor het bepalen van sp partities is aIleen
maar gelmplementeerd voor machines met inputsymbolen.

ns
nsdc
ni

I
S
C

~s

nb
nelb

aantal toestanden
aantal toestanden + aantal labels in next state tabel
aantal input symbolen

inputruimte
toestandsruimte
verzameling labels in next state tabel

partitie op S + C

aantal blokken van een partitie ~

aantal elementen van grootste blok van partitie ~

GEHEUGEN COMPLEXITEIT :

per sp partitie : nsdc * 2 byte
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REK£N COMPLEXITEIT :

De procedure NEWPAIR wordt door de procedures SMALLESTSP en
SUMBPI aangeroepen.

Ais vs uit procedure NEWPAIR komt dan geldt

s::t(vs) -)

soxetox(vs) voor aIle s.t E S. voor aIle x E I

complexiteit NEWPAIR : nsdc * ni * ns

Bepaling basic sp partities (procedure SMALLESTSP)

for i:=1 to ns-l do
for j:=i+l to ns do
begin
vs:=~(O) {dus iedere toestand in een apart blok}
zet toestand i en toestand j in zelfde blok van partitie vs
NEWPAIR(vs)

if vs<>v(1) then
begin
kijk of vs nog niet in de lijst voorkomt
zo nee, dan zet partitie vs in de lijst

end
end

complexiteit SMALLESTSP : ns A 2 * (nsdc * ni * ns + ns*l+m )

I
m
ns*l+m

aantal partities met bepaalde nelb en nb
aantal partities met bepaalde nb
complexiteit voor het testen of een partitie al in de
lijst staat of niet

procedure SUMBPI bepaalt vsum=vl+~2

vsum:=vl

for i:=1 to nsdc-l do
for j:=i+l to nsdc do
if iej(v2) and not i::j(vsum) then
begin

hang de blokken van partitie vsum aan elkaar. waar element i en
waar element j in zitten
als isns of als i>ns en er is een k~ns met k::i(vsum)
en
als j~ns of als j>ns en er is een k~ns met k::j(vsum)
dan NEWPAIR(vsum)

end

complexiteit SUMBPI 1,. ~ . 1 "\ ".' '.' ;)I .~~, .; Y: 1 ~ '.I-J L. LI_ •
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Bepaling nieuwe partities (door sommatie) uit verzameling van n
sp partities (procedure ALLPF)

for i:=l to n-1 do
for j:=i+1 to n do
begin
SUMBPI(~i,~j,~sum)

{ ~sum:=~i+~j }
if ~sum<>~(l) then
begin
kijk of ~sum nog niet in de lijst voorkomt
zo nee, dan zet partitie ~sum in de Iijst

end
end

als er nieuwe sp partities gevonden ZlJn dan ALLPF
(ALLPF sommeert aIleen maar de nieuwe sp partities)

complexiteit ALLPF : n~2 * (nsdc~2 + ns*l+m )

van ALLPF wordt bekeken
nl <= ns*[ns-l]/2
n2 <= nl*[nl-lJ/2

I
m
ns*l+m

n
eerste
tweede
etc.

aantal partities met bepaalde nelb en nb
aantal partities met bepaalde nb
complexiteit voor het testen of een partitie
lijst staat of niet
aantal partities dat per aanroep

keer dat ALLPF wordt aangeroepen
keer dat ALLPF wordt aangeroepen :
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$4.2 Bepa:",g sp partities m.b.v. SUMWEAK.pas

SUMWEAK.pas is gebaseerd op de weak methode. Het algoritme is
hetzelfde als bij SP.pas, maar de procedures NEWPAIR en SUMBPI
zijn anders.
Het programma bepaalt eerst de basic sp partities (procedure
SMALLESTSP). Door de som te nemen van aIle mogelijke combinaties
van 2 basic sp partities wordt een nieuwe verzameling sp
partities bepaald (procedure ALLPF). Van die nieuwe verzameling
sp partities wordt weer de som van aIle mogelijke combinaties
van 2 partities genomen, etc. Procedure ALLPF blijft zichzelf
dus aanroepen, totdat er geen nieuwe sp partities meer worden
gevonden. Deze weak methode voor het bepalen van sp partities is
aIleen maar geYmplementeerd voor machines met inputsymbolen.

ns
ni

I
S

nb
nelb

aantal toestanden
aantal input symbolen

inputruimte
toestandsruimte

partitie op S

aantal blokken van een partitie ~

aantal elementen van grootste biok van partitie ~

GEHEUGEN COMPLEXITEIT :

per sp partitie : ns * 2 byte

REKEN COMPLEXITEIT :

De procedure NEWPAIR wordt door de procedures SMALLESTSP en
SUMBPI aangeroepen.

ais ~s uit procedure NEWPAIR komt dan geldt :

s=t(~s) en sox en tox zijn gespecificeerd -)

sox=tox(~s) voor aIle s,t E S, voor aIle x E I

complexiteit NEWPAIR : ns A 3 * ni
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Bepaling basic ~p pa~tities (procedure SMALLESTSP)

for i:=1 to ns-1 do
for j:=i+1 to ns do
begin
tts:=~(O) {dus iedere toestand in een apart blok}

zet toestand i en toestand j in zelfde blok van partitie ~s

NEWPAIR(~s)

if tts<>tt(l) then
begin
kijk of tts nog niet in de lijst voorkomt
zo nee, dan zet partitie tts in de lijst

end
end

complexiteit SMALLESTSP : ns A 2 * (ns~3*ni + ns*l+m )

1
m
ns*l+m

aantal partities met bepaalde nelb en nb
aantal partities met bepaalde nb
complexiteit voor het testen of een partitie al in de
lijst staat of niet

procedure SUMBPI bepaalt ttsum=tt1+tt2

ttsum:=~l

for i:=l to ns-1 do
for j:=i+1 to ns do
if i5j(~2) and not i5j(ttsum) then
begin

hang de blokken van partitie ~sum aan elkaar, waar element i en
waar element j in zitten
NEWPAIR(ttsum)

end

complexiteit SUMBPI
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Bepaling nieuwe partities (door sommatie) uit verzameling van n
sp partities (procedure ALLPF).

for i:=l to n-1 do
for j:=i+1 to n do
begin
SUMBPI(~i.~j.~sum)

{ ~sum:=~i+~j }
if ~sum<>~(l) then
begin
kijk of ~sum nog niet in de lijst voorkomt
zo nee. dan zet partitie ~sum in de lijst

end
end

als er nieuwe sp partities gevonden ZlJn dan ALLPF
(ALLPF sommeert aIleen maar de nieuwe sp partities)

van ALLPF wordt bekeken
n1 <= ns*[ns-1]/2
n2 <= n1*[n1-1]/2

I
m
ns*l+m

n
eerste
tweede
etc.

aantal partities met bepaalde nelb en nb
aantal partities met bepaalde nb
complexiteit voor het testen of een partitie
lijst staat of niet
aantal partities dat per aanroep

keer dat ALLPF wordt aangeroepen
keer dat ALLPF wordt aangeroepen :
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$4.3 Bepaling sp partities m.b.v. WEA~.pas

WEAK.pas is gebaseerd op de weak methode. Het programma bestaat
uit vier recursieve procedures. die elkaar onderling aanroepen.
De werking van het programma is in de listing van WEAK. pas
beschreven (is te veel om hier te beschrijven).
Deze weak methode voor het bepalen van sp partities is
geYmplementeerd voor machines met inputsymbolen : WEAK. pas. De
weak methode is ook geYmplementeerd voor machines met
inputvectoren BWEAK.pas.

ns
ni
nib
vmax

I
S

~s

nb
nelb

aantal toestanden
aantal input symbolen
aantal inputbits
grootste aantal verschillende inputvectoren. bij een
present state (dus vectoren. die verschillende next states
of verschillende outputs geven)

inputruimte
toestandsruimte

partitie op S

aantal blokken van een partitie ~

aantal elementen van grootste blok van partitie ~

GEHEUGEN COMPLEXITEIT :

Per keer dat een van de vier recursieve procedures aangeroepen
wordt. bevat de partitie ~ een blok minder. Als vanuit een van
de vier procedures een andere procedure wordt aangeroepen. dan
moeten de waarden van zijn variabelen op de stack worden gezet.
Ieder van de vier procedures heeft maximaal ns*20 byte nodig,
als zijn waarden op de stack worden gezet. Hieruit voIgt dan de
geheugen complexiteit.

complexiteit : ns A 2*20 byte

REKENCOMPLEXITEIT

als ~s uit procedure NEWPAIR komt dan geldt :

s=t(~s) en sox en tox zijn gespecificeerd -)

sox=tox(~s) voor aile s,t E S, voor aIle x E I

complexiteit NEWPAIR :

symbool inputs

input vectoren
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complexiteit van ieder van de vier procedures. zonder dat hij een
ander van die vier aanroept

c[NEWPAIR] + ns*l+m

c[NEWPAIRJ
1
m
ns*l+m

complexiteit va procedure NEWPAIR
aantal partities met bepaalde nelb en nb
aantal partities met bepaalde nb
complexiteit voor bet testen of een partitie al in
de lijst staat of niet.

$4.4 Evaluatie van drie methoden voor bepaling sp partities

GEHEUGENCOMPLEXITEIT

k
ns
nsdc

aantal opgesiagen sp partities
aantal toestanden
aantal toestanden + aantal labels in next state tabel

SP.pas :

voor opslag en bepaling sp partities

k * nsdc * 2 byte

WEAK. pas :

voor bepaling sp partities :

ns A 2 * 20 byte + k * ns * 2 byte

voor opslag sp partities

k * ns * 2 byte

SUMWEAK.pas

voor opsiag en bepaling sp partities

k * ns * 2 byte

N.B. Als we te maken bebben met seriele decompositie. dan is het
bij WEAK.pas niet nodig om de bepaalde sp partities op te slaan.
Dan hoeft aIleen maar de beste sp partitie te worden ontbouden.
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VOORBEELD

k 5000
ns 100
nsdc 5000

SP 50 MBYTE

WEAK 1.2 MBYTE

SUM WEAK 1 MBYTE

CONCLUSIE

Als er veel (enkele dUizenden) don't cares in de next state tabel
voorkomen, dan gebruikt SP aanzienlijk meer geheugen dan SUMWEAK
en WEAK.
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REKENCOMPLEXITEIT

Bij een sequentiele machine met ns states zijn er meer dan 2 A ns
sp partities mogelijk. Daarom is de worst case voor de
rekencomplexiteit van aIle drie de programma's exponentieel. De
programma's SP.pas en SUMWEAK.pas lijken erg veel op elkaar. de
complexiteit van hun algoritmen kan daarom goed met elkaar
vergeleken worden. Aangezien het algoritme van WEAK. pas heel
anders is dan dat van SP.pas en SUMWEAK.pas, kan men die
algoritmen niet met elkaar vergelijken.

SP.pas :

complexiteit SMALLESTSP : ns A 2 * (nsdc * ni * ns + ns*l+m )

complexiteit ALLPF : n A 2 * (nsdc A 2 + ns*l+m )

SUMWEAK.pas :

complexiteit SMALLESTSP : ns A 2 * (ns A 3*ni + ns*l+m )

complexiteit ALLPF : n A 2 * (ns A 3*ni + ns*l+m )

nl <= ns*[ns-IJ/2
n2 <= nl*[nl-1]/2

ns
nsdc
n1
I
m
ns*l+m

n

eerste
tweede
etc.

aantal toestanden
aantal toestanden + aantal labels in next state tabel
aantal inputs
aantal partities met bepaalde nelb en nb
aantal partities met bepaalde nb
complexiteit voor het testen of een partitie al in de
lijst staat of niet
aantal partities dat per aanroep van ALLPF wordt
bekeken

keer dat ALLPF wordt aangeroepen
keer dat ALLPF wordt aangeroepen

CONCLUSIE

SMALLESTSP als ns A 2 > nsdc dan is SP sneller dan SUMWEAK
als ns A 2 < nsdc dan is SUM WEAK sneller dan SP

ALLPF als ns A 3*ni > nsdc A 2 dan is SP sneller dan SUMWEAK
als ns A 3*ni < nsdc A 2 dan is SUMWEAK sneller dan SP

nsdc ~ ns*ni (geldt altijd)

DUS als ns A 2 > nsdc dan is SP sneller dan SUMWEAK
als ns A 2 < nsdc dan is SUM WEAK sneller dan SP
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VOORBEELDEN

ns
ni
no

nsde
node

aantal toestanden
aantal inputsymbolen
aantal outputsymbolen

aantal toestanden + aantal labels in next state tabel
aantal outputsymbolen + aantal labels in output tabel

file : ns : nsde : n i : no : node

eu 32 160 256 22 22
states 80 80 8 10 10
statdemin 448 448 2 11 11
v54min.dat 33 2469 78 32 32
v54moore 50 3783 78 32 32
control 125 30605 256 22 22
patgen 21 21 512 8 8
patree 25 137 256 15 15
tel135.dat 135 135 2 135 135
tel15.dat 32 32 2 15 15
tel81.dat 81 81 2 81 81
tel225 225 225 2 225 225

tabel 15 karakteristieke getallen van voorbeeld files

file I weak I labelled I sumweakI I I

eu

states

statdemin

v54min

v54moore

control

patgen

patree

tel135

tel15

tel81

tel225

2.8 uur
5200 sp
2,5 uur
468 sp (aIle)
15 uur
254 sp
4.4 uur
19700 sp
5.9 uur
12500 sp
87 uur
o sp
201 sec
13 sp (aIle)
126 sec
7 sp (aIle)
6.8 uur
6 sp (aIle)
7 uur
38700 sp
1.3 uur
3 sp (aIle)
87 uur
5 sp

5.9 uur
4800 sp
1.5 uur
468 sp (aIle)
17 uur
375 sp (basic)
4.3 uur
900 sp
5.9 uur
1450 sp
85 uur
o sp
35 sec
13 sp (aIle)
51 sec
7 sp (aIle)
0.6 uur
6 sp (aIle)
7 uur
33100 sp
0.1 uur
3 sp (aIle)
4.6 uur
7 sp (aIle)

2.8 uur
2900 sp
5 uur
468 sp (aIle)
9.6 uur
5 sp
16.4 uur
45300 sp
2.7 uur
12900 sp
8 uur
7100 sp
440 sec
13 sp (aIle)
675 sec
7 sp (aIle)
17.5 uur
6 sp (aIle)
16 uur
51500 sp
1.4 uur
3 sp (aIle)
19 uur
7 sp

tabel 16 rekentijd voor bepaling sp partities bij drie methoden
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I sp/uur I sp/uur I sp/uurI I I

file I weak I labelled I sumweakI I I

----------------------------------------------
cu 1850 * 810 1040
states 187 312 * 94
statdemin 17 22 * 0.5
v54min 4500 * 210 2700
v54moore 2100 250 4800 *control 0 0 890 *patgen 230 1300 * 106
patrec 200 500 * 37
tel135 1.1 10 * 0.35
tel15 5500 * 4700 3200
tel81 2.3 30 * 2
tel225 0.06 1.5 * 0.4

tabel 17 snelheid bepaling sp partities van de drie methoden

vuistregel ns"2 > nsdc
ns"2 < nsdc

SP sneller dan SUMWEAK
SUMWEAK sneller dan SP

Bovenstaande vuistregel geldt voor aIle voorbeelden, behalve
voor cu. Die vuistregel is gebaseerd op een worst case
rekencomplexiteit. Daarom bestaan er voorbeelden, waarbij hij
niet geldt. Het verschil in snelheid tussen SP en SUMWEAK is bij
cu echter slechts 20 %. Daarom vind ik dat die vuistregel altijd
gebruikt mag worden.

De labelled methode is altijd sneller dan de weak methode voor de
bepaling van de input- en outputpartities (zie $5.5.3).
Er zijn voorbeelden, waarbij voor de bepaling van de input
output- en sp partities samen de labelled methode sneller is dan
de weak methode.
In zo'n geval kan men kiezen voor de labelled methode op grond van
rekentijd overwegingen. Men moet dan weI nagaan of men geen
geheugen problemen zal krijgen.

De partities (input, output en sp) worden dynamisch opgeslagen.
d.w.z. ze worden door de programma's op de stack gezet. Bij de
APOLLO werkstations (daar draait de software op) wordt, als er een
stack overflow dreigt (meer dan 256 Kbyte), een deel van de stack
op de harddisk gezet.

Of men "geheugen" problemen krijgt, is dus afhankelijk van
hoeveel ruimte er nog op de harddisk vrij is. Dat varieert tussen
de 10 Mbyte en 300 Mbyte.
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VOORBEELD

control nsdc ~ 30000

geheugengebruik per sp partitie 60 Kbyte

10 Mbyte
300 Mbyte

160 sp partities
5000 sp partities

Om een goede decompositie te vinden. moeten meestal tussen de
1000 en 10000 sp partities bepaald worden. M.a.w. als er maar 10
Mbyte vrij is op de harddisk. dan moeten we bij control met de
weak methode werken.
Het is dus dUidelijk dat bij de keuze tussen de weak en de
labelled methode ook gekeken moet worden. naar de hoeveelheid
ruimte die nog vrij is op de harddisk.

Uit tabel 11 zou men kunnen concluderen. dat aIleen maar SUMWEAK
en SP hoeven te worden gelmplementeerd. Want WEAK is nooit meer
dan twee keer sneller dan de snelste van de andere twee
methoden. Toch is er een reden om ook WEAK te implementeren.

Bij seriele state decompositie hebben we het volgende
minimalisatie criterium:

minimaliseer C = nb + nelb

~s

nb
nelb
ns

C

toestandspartitie
aantal blokken van een partitie ~s

aantal elementen van grootste blok van partitie ~s

aantal toestanden van de te decomponeren machine

aantal toestanden van de tail machine +
aantal toestanden van de head machine

m.a.w. het aantal ingangen van de tail machine wordt
geminimaliseerd (het aantal ingangen van de tail machine is
altijd groter dan het aantal ingangen van de head machine).

ns/nb ~ nelb

C = nb + ns/nb

-) nb = ~ns

nelb = ns/nb

Cmin ~ 2 * ~ns
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Bij seriele state decompositie moeten we dus zoeken naar een sp
partitie, waarbij het aantal blokken ongeveer Ens is, en de
grootte van ieder blok ongeveer Ens is.
Aangezien bij WEAK, partities (en blokken van partities)
geconstrueerd worden, kan men bij WEAK bovenstaande heuristiek
eenvoudig toevoegen (is nog niet gedaan). Omdat het bij SP en
SUMWEAK veel moeilijker is om bovenstaande heuristiek toe te
voegen heeft het zin, om decompositie programma's gebaseerd op
aIle drie de methoden te implementeren.
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H5 Gevolgen van partitie theorie voor decompositie

$5.1 Gevolgen van partitie theorie voor state decowpositie

H1

51

M2

o

figuur 6 : parallelle/seriele state decompositie

We willen uit de toestand van machine Ml en de toestand van
machine M2 de toestand van machine M bepalen. We moeten dan twee
toestandspartities rrl en rr2 vinden die orthogonaal zijn
(rrl.rr2=rr(O) ). Ml moet dan de next state tabel overeenkomstig rrl
realiseren en M2 de next state tabel overeenkomstig rr2.

Indien rr1 en rr2 SP partities zijn, dan hebben we te maken met
parallelle decompo5itie (figuur 6. 51 afwezig). Want indien we
van machine Ml weten wat zijn huidige toe5tand is en we weten de
input, dan weten we ook wat zijn volgende toestand is. Een
analoog verhaal geldt voor M2.

Indien rr1 een SP partitie is en rr2 niet, dan hebben we te maken
met 5eriele decompositie (figuur 6, 51 aanwezig) . Want 7Tl is een
SP partitie. dus Ml bepaalt zijn volgende toestand uit zijn
huidige toestand en de input. rr2 is geen SP partitie. maar rrl en
rr2 zijn orthogonaal, dus uit de huidige toestand van machine Ml
en M2 en de input kunnen we de volgende toestand van machine M
bepalen en dus ook de volgende toe5tand van machine M2.
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$5.2 G2~0lgen van partitie theorie voor full decompositie

H1

o

H2

figuur 7 : parallelle/seriele full decompositie

~sl toestandspartitie van machine Ml
~s2 toestandspartitie van machine Ml
~ol outputpartitie van machine M2
~02 outputpartitie van machine M2
~il inputpartitie van machine M2
~i2 inputpartitie van machine M2

Bij full decompositie kunnen we de volgende vier gevallen
onderscheiden

parallel type 0 : de output partities van machine Ml en M2 zijn
orthogonaal ( ~01.~02=~(O) ).

parallel type so : de output partities en de toestandspartities
van machine Ml en M2 zijn orthogonaal ( ~01.~02=~(O) en
~sl.~s2=~(O) ).

serieel type 0 : de output partities van machine Ml en M2 zlJn
orthogonaal ( ~01.~02=~(O) ). Hierbij is de informatie van
~sl .~s2 en ~i2 genoeg om ~02 te bepalen en ~sl.~s2 hoeft niet
~(O) te zijn.

serieel type so de output partities en de toestandspartities
van machine Ml en M2 zijn orthogonaal ( ~ol.~o2=~(O) en
~sl .~s2=~(O) ).

Bij full decompositie hebben we de M en m operatoren' nodig om de
input- en outputpartities te bepalen. Daarom volgen nu de
omschrijvingen van die operatoren.
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$5.2.1 M en m operator bij full symbool decompositie

Bij full symbool decompositie bestaan de inputs en outputs uit
symbolen (en dus niet uit vectoren). Daarom zijn de input- en
outputpartities dan ook partities op symbolen.

~i

~s

~o

inputpartitie
toestandspartitie
outputpartitie

M{i-s){~s)=~i

~i is de grootste inputpartitie. die met ~s een i-s paar vormt.

Met andere woorden. ~i bevat de minimale informatie over de
inputs. die nodig is om. indien men weet welke de hUidige
toestand is. te bepalen in welk biok van ~s zich de volgende
toestand bevindt.

M{i-O){~o)=~i

~i is de grootste inputpartitie. die met ~o een i-o paar vormt.

Met andere woorden. ~i bevat de minimale informatie over de
inputs. die nodig is om. indien men weet welke de hUidige
toestand is. te bepalen in welk blok van ~o zich de output bevindt.

m{s-o){~s)=~o

~o is de kleinste outputpartitie. die met ~s een s-o paar vormt.

Met andere woorden. ~o bevat de maximale informatie over de
outputs. die men kan verkrijgen. als men de input weet en in welk
blok van ~s zich de huidige toestand bevindt.

m{i-o){~i)=~o

~o is de kleinste outputpartitie. die met ~i een i-o paar vormt.

Met andere woorden. ~o bevat de maximale informatie over de
outputs. die men kan verkrijgen. als men weet in welk blok van ~i

zich de input bevindt en welke de huidige toestand is.
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VOORBEELD

STATE: INPUT
1 2 3 4

1
2
3
4

3
4
1
2

1
2
3
4

2
1
4
3

4
3
2
1

* entry=next state

tabel 18 : next state tabel

stel ns={1.3.2.4}

M(i-s)(ns)=ni= {1.2.3.4}

STATE: INPUT
1 2 3 4

1
2
3
4

2
3
4
5

1
2
5
4

2
5
4
3

4
3
2
1

* entry=output

tabel 19 : outputtabel

stel ns={1.3.2.4}

m(s-o)(~s)=no={1.3.5.2.4}

M(i-o)(no)=ni={1.3.4.2}

stel ni={1.2.3.4}

m(i-o)(~i)=no={1.2.3.4.5}
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$5.2.2 M en m ~perator bij full bit decompositie

Bij full bit decompositie bestaan de inputs en outputs van een
sequentiele machine uit vectoren. Daarom hebben we hier met
bitpartities te maken.

input bitpartitie
toestandspartitie
output bitpartitie

M(i-s)(ns)=ni

ni is de grootste inputpartitie (minste aantal bits). die met ~s

een i-s paar vormt.

Met andere woorden. ~i bevat de minimale informatie over de
inputbits. die nodig is om, indien men weet welke de huidige
toestand is, te bepalen in welk blok van ~s zich de volgende
toestand bevindt.

M(i-o}(no}=ni

ni is de grootste inputpartitie (minste aantal bits), die met ~o

een i-a paar vormt.

Met andere woorden, ~i bevat de minimale informatie over de
inputbits, die nodig is om, indien men weet welke de huidige
toestand is, te bepalen wat de waarden van de outputbits van
partitie no zijn.

m(s-o}(ns}=no

~o is de kleinste outputpartitie (meeste aantal bits), die met ~s

een s-o paar vormt.

Met andere woorden. no bevat de maximale informatie over de
outputbits, die men kan verkrijgen als men weet welke de input is
en in welk blok van ~s zich de hUidige toestand bevindt.

m(i-o)(ni)=~o

~o is de kleinste outputpartitie (meeste aantal bits). die met ni
een i-a paar vormt.

Met andere woorden. no bevat de maximale informatie over de
outputbits. die men kan verkrijgen als men de waarden van de
inputbits van partitie ~i weet en de hUidige toestand.
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VOORBEELD

present state - input vector - next state

p B B B N
S 1 2 3 S

-------
1 1 X 1 2
1 1 X 0 3
1 0 X X 1
2 X X X 3
3 X 1 X 1
3 X 0 X 2

tabel 20 : next state tabel

present state - input vector - output vector

p B B B B B B B
S 1 2 3 1 2 3 4

------- -------
1 1 X 1 1 0 x 1
1 1 X 0 0 1 x 1
1 0 X X 0 0 0 0
2 X X X 1 1 1 1
3 X 1 X lx x 1 0
3 X 0 X :x x 0 1

tabel 21 : output tabel

stel lTs={1,2.3}

M(i-s)(lTs)=lTi={1.2.(3)}

d.w.z. inputbits 1 en 2 zijn geselecteerd. en inputbit 3 niet.

m(s-o)(lTs)=lTo={1.2.(3.4)}

M(i-o)(lTo)=lTi={1.3,(2)}

stel lTi={2,(1,3)}

m(i-o)(lTi)=lTo={3.(1.2.4)}
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$5.3 Meerdere grootste input partities

Bij de weak methode kunnen er bij een sp partitie meerdere
grootste input partities bestaan.
Bij de labelled methode kunnen er meerdere grootste input
partities bestaan bij sp parties. die hetzelfde zijn. als we
aIleen maar kijken naar de states en niet naar de labels.
De bovenstaande opmerkingen worden met het volgende voorbeeld
verduidelijkt.

I verzameling inputvectoren
S toestandsruimte
C verzameling labels in next state tabel

'lTil.'lTi2.'lTi3.'lTi4
'lTS
TS.'lTsl.'lTs2.'lTs3.'lTs4

partities op I
partitie op S
partities op S + C

present state - input vector - next state

P B B IN
S 1 2 : S

1 0 0 cl
1 0 1 1
110 2
1 1 1 c2
2 X X 3
3 X X 2

tabel 22 : next state tabel

s-s paar :

'lTs={1.2.3}

Ts={1.2.3.cl.c2}

Om uit dit partitie paar een sp partitie te bepalen. waarvan we
M(i-s) kunnen bepalen. moeten van partitie TS de blokken. waarin
geen echte states voorkomen. op aIle mogelijke manieren gehangen
worden aan blokken. waarin op z'n minst een echte state
voorkomt. Dit moet gedaan worden totdat er geen blokken meer
zijn. waarin aIleen maar labels voorkomen.
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hieruit volgen vier sp partities

~sl={1,cl,2,3,c2}

~s2={1,c2,2,3,cl}

~s3={1,cl,c2,2,3}

~s4={1,2,3,cl,c2}

M(i-s)(~sl)=~il={1,(2)}

M(i-s)(~s2)=~i2={2,(1)}

M(i-s)(~s3)=~i3={1,2}

M(i-s)(~s4)=~i4={1,2}

We zien dus dat er twee praktische grootste inputpartities zijn
nl. ~il en ~i2.

Ais we werken volgens het weak concept, dan krijgen we dezelfde
uitkomst.

Indien we ~o=m(s-o)(~s) bepalen, en we willen daarna M(i-o)(~o)

bepalen, dan moeten we ook van ~o aIle blokken waarin aIleen
maar labels voorkomen, op aIle mogelijke manieren hangen aan
blokken, waarin op z'n minst een echt outputsymbool voorkomt.
Dit moet gedaan worden totdat er geen blokken meer zijn, waarin
aIleen maar labels voorkomen.

Dit verschijnsel, dat er meerdere grootste input partities
kunnen zijn, treedt bij zowel full symbool als full bit
decompositie op.

$5.4 Algoritme voor bepaling trinities

Met behulp van de M en m operator van de bovenstaande
paragrafen, kunnen we de input- en outputpartities bij een
toestandspartitie bepalen.

~i inputpartitie
~s toestandspartitie
~o outputpartitie

(~i,~s.~o) is een trinitie als :

- ~s een sp (substitution property) partitie is, en

- ~i ~ M(i-s)(~s) en

- ~i ~ M(i-o)(~o) en

- ~o ~ m(s-o)(~s)
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De bepaling van de trinities is nu als voIgt

mso:=m(s-o)(7TS)

Mis:=M(i-s)(7Ts)

mio:=m(i-o)(Mis)

if mio ~ mso then begin
zet trinitie (Mis.7Ts.mso) in de lijst

end
else
begin

top:=mio+mso
Mio:=M(i-o)(mso)
Miold:=Mio*Mis

7To:=mso
while 7TO ~ top do
begin
bepaal M(i-o)(7TO)
if Mis*M(i-o)(7TO) > Miold then
begin

Miold:=Mis*M(i-o)(7To)
zet trinitie (Mis*M(i-o)(7To).7Ts.7To) in de lijst

end
vergroot 7TO

end
end

Bovenstaand algoritme geldt voor zowel bit als symbool
trinities.
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$5.5 Complexiteit bepaling trinities

We gaan hier uit van symbool inputs en outputs, maar de
conclusies gelden ook voor machines met input- en
outputvectoren (analoog probleem).
Ais voorbeeld nemen we een mealy machine.

$5.5.1 Labelled methode

I verzameling inputsymbolen
S verzameling toestanden
o verzameling outputsymbolen

C verzameling labels in next state tabel
D verzameling labels in output tabel

~i partitie op I
~s partitie op S + C
~o partitie op 0 + D

ni
ns
no
nsdc
nodc

aantal inputsymbolen
aantal toestanden
aantal outputsymbolen
aantal toestanden + aantal labels in next state tabel
aantal outputsymbolen + aantal labels in outputtabel

s~x de output van een sequentiele machine. als de huidige
toestand 5 is en de input x is.

bepaling ~o=m(s-o)(~s)

for 1:=1 to ns-l do
for j:=i+l to ns do
if i=j(~s) then
for k:=l to ni do
if not i~k=j~k(~o) then
begin

hang blokken van ~o waar i~k en j~k in zitten aan elkaar
end

complexiteit bepaling mso : ns A 2 * ni * nodc

Op een analoge manier kan men afleiden dat

complexiteit bepaling mto : ns A 2 * ni * nodc
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In het echte programma is de complexiteit voor de bepaling van

mso en mio

Die tweede term (nodc A 2) komt door de procedure renumber. Die
tweede term is echter te verwaarlozen omdat nodc ~ ns*ni.

Indien we M(i-o)(vo) willen bepalen, dan moeten we het volgende
doen :

Hang aIle blokken van vo, waarin aIleen maar labels voorkomen,
op aIle mogelijke manieren aan blokken, waarin op z'n minst een
echt outputsymbool voorkomt. Dit moet gedaan worden totdat er
geen blokken meer zijn, waarin aIleen maar labels voorkomen. 20
kunnen er dus meerdere kleinste outputpartities bij een sp
partitie zijn.

bepaling vi=M(i-o)(~o)

for i:=1 to ni-1 do
for j:=i+1 to ni do
begin

ok:=true
for k:=l to ns do
if not k~i=k~j(~o) then ok:=false

if ok then
begin

hang blokken van ~i waar i en j in zitten aan elkaar
end

end

complexiteit bepaling Mio : ni A 2 * ( ns + ni )

Op een analoge manier kan men afleiden dat

complexiteit bepaling Mis: ni A 2 * ( ns + ni )
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$5.5.2 Weak methode

I verzameling inputsymbolen
S verzameling toestanden
o verzameling outputsymbolen

~i partitie op I
~s partitie op S
~o partitie op 0

ni aantal inputsymbolen
ns aantal toestanden
no aantal outputsymbolen

sMx de output van een sequentiele machine. als de huidige
toestand s is en de input x is.

bepaling ~o=m(s-o)(TIs)

for i:=l to ns-1 do
for j:=i+1 to ns do
if i=j(~s) then
for k:=l to ni do
if iMk<>x and jMk<>x then
if not iMk=jMk(~o) then
begin

hang blokken van ~o waar iMk en jMk in zitten aan elkaar
end

complexiteit bepaling mso : ns~2 M ni M no

Op een analoge manier kan men afleiden dat

complexiteit bepaling mio : ns~2 M ni M no

In het echte programma is de complexiteit voor de bepaling van

mso en mio

Die tweede term (no~2) komt door de procedure renumber. Die
tweede term is echter te verwaarlozen omdat no ~ nsMni.
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bepaling ~i=M(i-o)(~o) :

We bepalen bij onderstaand algoritme een van de mogelijke
grootste inputpartities.

nb : aantal biokken van partitie ~s

for i:=l to nb do
ta[i]:=O

for i:=l to nb do
for j:=l to ns do
if f[j]=i then begin

ta[i]:=ta[i]+l
a[i,ta[i]]:=j

end

{a[i,I] t/m a[i,at[i]] zijn de toestanden
die in biok ivan partitie ~s zitten}

for i:=l to ni-1 do
for j:=i+I to ni do
begin

tb:=O
for k:=l to ni do
if k=i(~i) or k=j(~i) then begin

tb:=tb+1
b[ tb]: =k

end
{array b bevat aIle inputs,
die in zeIfde biok ais i of
in zeIfde biok ais j zitten}

ok:=true
for k:=l to ns do
for all s,t E (a[k,I] .. a[k,ta[k]]) do
for all y,z E (b[l] .. b[tb]) do
if s~y(>x and s~z<>x then
if not s~y=s~z(~o) then ok:=faise

if ok then
begin

hang biokken van ~i waar i en j in zitten aan elkaar
end

end

Op een analoge manier kan men afieiden dat
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$5.5.3 Vergelijking labelled en weak methode

GEHEUGEN eomplexiteit

* weak methode per trinitie :

input partitie ni*2 byte
toestandspartitie ns*2 byte
output partitie no*2 byte

* labelled methode per trinit1e

input partitie n1*2 byte
toestandspartitie nsde*2 byte
output partitie node*2 byte

REKEN eomplexiteit

* weak methode

bepaling mso en mio

bepaling Mis en Mio

ns"'2 * n1 * no

ni"'4 * ns"'3

no < ni*ns. dus eomplexiteit voor bepaling input- en
outputpartities is :

C = ni"'4 * ns"'3

* labelled methode

bepaling mso en mio

bepaling Mis en Mio

ns"'2 * n1 * node

ni"'2 * ( ni + ns )

node < ni*ns. dus voor eomplexiteit voor bepaling input- en
outputpartities geldt :

Hieruit voIgt dat de labelled methode altijd sneller is dan de
weak methode.
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VOORBEELD

ni = 100
ns = 80
no = 100
nsde = ns
.node = no
k = 5000

k aantal trinities

GEHEUGEN

weak methode

labelled methode

REKENTIJD

weak methode

labelled methode

VOORBEELD

2.5 Mbyte

2.5 Mbyte

1 jaar

1 minuut

ni
ns
no
nsde
node
k

= 100
= 80
= 100
= 5000
= 5000
= 5000

k aantal trinities

GEHEUGEN

weak methode

labelled methode

REKENTIJD

weak methode

labelled methode

2.5 Mbyte

100 Mbyte

1 jaar

1 uur
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CO~CLUSIE

Voor het bepalen van de input en output partities is de labelled
methode altijd sneller dan de weak methode.
Ais er veel (enkele dUizenden) don't cares bij de next state
tabel en/of output tabel voorkomen, dan kost de labelled methode
te veel geheugen en moet er dus met de weak methode gewerkt
worden.

Full symbool decompositie gebaseerd op de labelled methode is
gelmplementeerd. Full symbool decompositie gebaseerd op de weak
methode is nog niet gelmplementeerd. Daarom kan ik hier geen
vergelijking geven tussen de weak en de labelled methode,
gebaseerd op praktijkvoorbeelden. Bij de bepaling van sp
partities is dat weI gebeurd.
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H6 De programma's

$6.1 De geschreven software

De volgende programma's zijn gemaakt

programma's voor machines met input- en outputvectoren.

* programma voor bepaling sp partities volgens weak concept,
(BWEAK.pas).

* programma voor bepaling bittrinities uit weak sp partities
(BTRIN.pas) daarmee kan men programma's maken voor full bit
decompositie.

* programma voor state minimalisatie volgens weak concept
(BMIN.pas).

programma's voor machines met symbool inputs en outputs

* programma's voor bepaling sp partities volgens weak, sumweak
en labelled concept (resp. WEAK.pas, SUMWEAK.pas en SP.pas).

* programma voor bepaling parallelle state decompositie uit sp
partities volgens labelled methode (PARALLEL.pas).

* programma voor bepaling seriele state decompositie uit sp
partities volgens labelled methode (SERIAL.pas).

* programma voor bepaling parallel full decompositie (symbool)
volgens labelled concept (FULLO.pas en FULLSO.pas).

* programma voor bepaling M-m paren (8-8, 8-0, i-s, i-o)
volgens labelled methode (PAIR.pas) dit programma heeft geen
praktisch nut, maar heeft een educatieve waarde.

* programma voor state minimalisatle volgens labelled concept
(MINMACH.pas).

NB.
De programma's voor state minimalisatie BMIN en MINMACH zijn qua
rekentijd en geheugengebruik slechter dan een eerder door mij
geschreven programma voor state minlmalisatie gebaseerd op
maximal compatibles en primes (zie [5J).
Het algoritme van BMIN en MINMACH is zodanig, dat eerst de
kleinste output consistent sp partities (OCSP's) worden
bepaald, en op het laatst de grootste OCSP's. Die grootste
OCSP's geven de geminimaliseerde machine. Er moet onderzoek
verricht worden naar een algortime, am meteen de grootste OCSP's
te bepalen.
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$6.2 Hoe verder ?

Er zijn 10 soorten decompositie
* state decompositie :

parallel of serieel
* full decompositie :

parallel of serieel
type 0 of so
bit of symbool decompositie

Elke soort decompositie kan gelmplementeerd worden. gebaseerd op
het weak concept of gebaseerd op het labelled concept.

Er zijn dus 20 verschillende programma's voor decompositie
mogelijk. Een aantal van die programma's heb ik gemaakt. De
overige programma's kunnen afgeleid worden van de door mij
gemaakte programma's.

Er moet nog een programma gemaakt worden, dat al die programma's
kan aanroepen, en een keuze tussen de verschillende programma's
maakt. afhankelijk van de aard van de te decomponeren machine.
De gebruiker hoeft dan dus niet te zeggen of software, gebaseerd
op het labelled concept of software, gebaseerd op het weak
concept gebruikt moet worden. om de sequentiele machine te
decomponeren.

Er moet ook nog een programma gemaakt worden. dat een tabel met
input- en outputvectoren omzet in een tabel met input en
outputsymbolen. en daarbij de symbolen als functie van de
bitnamen geeft.

Er zijn nu drie soorten invoer files (zie $6.5). Dat aantal moet
teruggebracht worden tot 2.

2 soorten invoer :

A invoer file met symbolische input en output namen.

B invoer file met input- en outputvectoren, daarbij moeten de
namen van de input- en outputbits in de invoerfile staan. Ik
denk aan een formaat (kiss formaat) zoals dat bij de vakgroep ES
gebruikt wordt. De states hebben bij dat formaat willekeurige
namen, en hoeven dus niet, zoals nu genummerd te worden vanaf 1.
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$6.3 Optimalisatie criteria van decompositie programma's

* PARALLEL.pas : programma voor parallelle state decompositie.

Eerst worden de kleinste (basic) sp partities bepaald. en daaruit
worden aIle andere (grotere) sp partities bepaald. Als een nieuwe
sp (substitution property) partitie orthogonaal is met een
andere sp partitie, dan wordt gekeken of met die twee sp
partities een betere decompositie bepaald kan worden. dan de
beste tot nu toe.

nbI aantal blokken van nieuwe toestandspartitie ~sl

aantal toestanden van submachine MI
nb2 aantal blokken van nieuwe toestandspartitie ~s2

aantal toestanden van submachine M2

nbl ~ nb2

nblold. nb20ld

nblold ~ nb201d

aantal toestanden van submachines van beste
decompositie tot nu toe.

Het optimalisatie criterium luidt als voIgt:

als (nbl<nblold) of als (nbl=nblold en nb2<nb2old) dan

vervang oude decompositie door decompositie gebaseerd op ~sl en
~s2.

Het programma zoekt dus naar een parallelle decompositie. met
een minimale grootste submachine. en daarbij een zo klein
mogelijke kleinste submachine.

* SERIAL.pas : programma voor seriele state decompositie.

Ook bij SERIAL. pas worden eerst de kleinste (basic) sp partities
bepaald. en daaruit worden aIle andere (grotere) sp partities
bepaald. Bij iedere nieuwe sp partitie wordt gekeken of deze een
betere decompositie oplevert dan de beste tot nu toe.

nbl aantal blokken van nieuw bepaalde sp partitie. ~

nb2 aantal states in grootste blok van nieuw bepaalde sp
partitie. ~

nbl is het aantal states van de head machine.
nb2 is het aantal states van de tail machine.

nblold is het aantal states van de head machine. bij de beste
decompositie tot nu toe.
nb201d is het aantal states van de tail machine. bij de beste
decompositie tot nu toe.
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Het optimalisatie criterium luidt als voIgt

als (nbl+nb2 < nblold+nb2old) of
als «nbl+nb2 = nblold+nb2old) en nbl<nblold) dan

vervang oude decompositie door decompositie gebaseerd op ~.

Het programma zoekt dus naar een seriele decompositie. waarbij
het aantal toestanden van de head machine plus het aantal
toestanden van de tail machine minimaal is. Zo wordt namelijk het
aantal ingangen van de tail machine geminimaliseerd. Het aantal
ingangen van de tail machine is altijd groter dan het aantal
ingangen van de head machine.

* FULLO.pas bepaalt een parallelle full symbool decompositie van
het type o. D.w.z. dat de toestandspartities van de twee
submachines niet orthogonaal zijn. en dat men dus uit de
toestand van de submachines niet de toestand van de
oorspronkelijke machine kan bepalen. Symbool decompositie wil
zeggen. dat de inputs en de outputs symbolen en dus geen
vectoren zijn.

Het programma kijkt per nieuwe trinitie (een input-. een
toestands- en een outputpartitie) of de outputpartitie van deze
trinitie orthogonaal is met de outputpartitie van een eerder
bepaalde trinitie. Zo ja. dan wordt gekeken of met deze twee
trinities een betere parallelle full symbool decompositie
bepaald kan worden dan de beste tot nu toe.

Cl ~ C2

CI = A * NIl + B * NSI + C * NOl

A,B,C : de waarden van deze getallen worden door het programma
aan de gebruiker gevraagd.

NII.NSl.NOI : aantal ingangen. toestanden en uitgangen van
submachine MI.

C2 = A * NI2 + B * NS2 + C * N02

NI2.NS2,N02 : aantal ingangen. toestanden en uitgangen van
submachine M2.

Clold ~ C20ld

Clold = A * NIlold + B * NSlold + C * NOlold

NIlold,NSlold.NOlold aantal ingangen. toestanden en uitgangen van
submachine MI. van beste decompositie tot nu toe.
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- main. pas
- smallestsp
- allpf
- comspsbegin

C20ld = A * NI20ld + B * NS20ld + C * N020ld

NI20ld,NS20ld,N020ld aantal ingangen, toestanden en uitgangen van
submachine M2, van beste decompositie tot nu toe.

Het optimalisatie criterium luidt als voIgt

als (Cl < Clold) of als (Cl = Clold) en (C2 < C20ld) dan

vervang oude decompositie door nieuwe decompositie.

* FULLSO.pas bepaalt een parallelle full symbool decompositie van
het type so. D.w.z. dat de toestands- en de outputpartities van
de twee submachines orthogonaal zijn. M.a.w. bij een
decompositie gevonden door FULLSO kan men uit de toestand van de
twee submachines weI de toestand van de oorspronkelijke machine
bepalen. En men kan uit de outputs van de twee submachines. de
output van de oorspronkelijke machine bepalen. FULLSO.pas heeft
hetzelfde optimalisatie criterium als FULLO.pas.

$6.4 Samenhang tussen de procedures van de programma's

In bijlagen 1 en 2 staat van aIle programma's beschreven, uit
welke procedures ze bestaan.

Bijvoorbeeld

SP.PAS :

-) smallsp2,brenumber,checknewsp,putinsprec
-) sumbpi,brenumber,checknewsp,putinsprec
-) openoutfile,prtmach,smallestsp,prtblprlist,

allpf
- comsps -) comspsbegin,prtmachname,prtblprlist,clrprlist
-) openinfile,filldc,checkconstants,starteind.comsps

Programma SP.PAS bestaat uit de file main.pas. en de procedures
smallestsp. allpf, comspsbegin en comsps.

Programma SP.PAS roept de procedures openinfile. filldc.
checkconstants, starteind en comsps aan.

Procedure smallestsp roept de procedures smallsp2. brenumber,
checknewsp en putinsprec aan.

etc.
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$6.5 Het formaat van de invoer files

Er zijn drie verschillende soorten invoer files.

o : Bij dit type staan in de eerste niet lege regel van de
invoerfile, de volgende vier getallen :

tab type me/mo ns ni

tab type
me/mo

ns
ni

moet 0 zlJn
1 : mealy machine
o : moore machine
aantal toestanden
aantal inputsymbolen

1 : Bij dit type staan in de eerste niet lege regel van de
invoerfile, de volgende zes getallen

tabtype me/mo ns nib nsrow norow

tabtype
me/mo

ns
nib
nsrow
norow

moet 1 zijn
1 : mealy machine
o : moore machine
aantal toestanden
aantal inputbits
aantal rijen next states
aantal rijen outputs

2 : Bij dit type staan in de eerste niet lege regel van de
invoerfile, de volgende zeven getallen

tabtype me/mo ns nib nob nsrow norow

tabtype
me/mo

ns
nib
nob
nsrow
norow

moet 2 zijn
1 : mealy machine
o : moore machine
aantal toestanden
aantal inputbits
aantal outputbits
aantal rijen next states
aantal rijen outputs

Invoer files van het type 0 en 1 zijn voor programmma's die
werken met inputsymbolen en outputsymbolen. Als het type=l dan
wordt de tabel intern opgeslagen als een tabel van het type O.
Ret aantal inputsymbolen is dan 2 A nib.

Invoer files van het type 2 zijn voor programma's, die werken
met input- en outputvectoren.
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x,X : don't care voor next state, output, outputbit of inputbit

Overal mogen lege regels voorkomen.

Getallen (en x) moeten minstens door 1, maar mogen door meer
spaties gescheiden zijn.

Ais in een regel het eerste karakter, dat geen spatie is, een
teken is, dan wordt die regel overgeslagen.

States moe ten genummerd worden van 1 t/m ns, dus er mogen geen
statenummers overgeslagen worden.

Ais het tabel type 1 of 0 is, dan zijn de outputs symbolen.
Outputsymbolen moeten genummerd worden van 1 t/m no, en ook hier
mogen geen nummers overgeslagen worden.

Tabel type is 1 of 2 : als een combinatie van inputvector en
huidige toestand bij de next state tabel niet gespecificeerd is,
dan wordt die next door het programma als don't care gezien. De
don't care cover hoeft dus niet extra vermeld te worden.

Indien we te maken hebben met een mealy machine, dan hoeft de
don't care cover voor de outputtabel ook niet extra vermeld te
worden (als tabel type is 1 of 2).

Ais we te maken hebben met een moore machine, dan wordt per
regel in de outputtabel aIleen maar een outputsymbool of een
outputvector gezet.

In bijlage 3 staan enkele voorbeeld files.
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$6.6 De in- en uitvoer van de programma's

Indien we het programma SERIAL (seriele state decompositie)
draaien. dan krijgen we het volgende te zien op het scherm :

$ serial.bin
Data file name: patgen.dat
**********************************
* SERIAL DECOMPOSITION ON STATES *
**********************************
Output file name: [<cr> to patgen.ser

best up to now : head machine : 7 states
tail machine: 15 states

Do not interrupt the program until # appears
#
best up to now : head machine : 2 states

tail machine: 20 states
Do not interrupt the program until # appears
#
13 smallest SP partitions

allpf

13 SP partitions
$

We moeten dus eerst serial.bin intikken, dan moeten we de naam
van datafile geven (patgen.dat) en dan moeten we de naam van de
outputfile geven. Het programma bepaalt sp partities, en bepaalt
daaruit een decompositie. Als een nieuwe sp partitie een betere
decompositie oplevert, dan de beste decompositie tot nu toe. dan
wordt die decompositie naar de outputfile geschreven. In de
outputfile staat dus altijd 1 decompositie, en dat is de beste
decompositie, die tot dat moment gevonden is. Tijdens dat
schrijven naar de outputfile mag men het programma niet
interumperen.
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H7 Resultaten

Bij state decompositie hebben we de volgende resultaten gevonden.

SERleLE STATE DECOMPOSITIE

ns

head
tail

aantal toestanden van de te
decomponeren machine
aantal toestanden van head machine
aantal toestanden van tail machine

file : ns : head: tail

cu 32 18 6
states 80 41 3
patgen 21 2 20
patrec 25 22 2
tel135 135 9 15
tel81 81 9 9
tel225 225 15 15

tabel 23 : seriele state decomposities

goede decompositie
redelijke decompositie
slechte decompositie

states.tel135,tel81,tel225
cu
patgen, patrec

PARALLELLE STATE DECOMPOSITIE

ns : aantal toestanden van de te
decomponeren machine

nsl aantal toestanden van submachinel
ns2 : aantal toestanden van submachine2

file I ns I ns1 I ns2, t I

----------------------------
cu 32 28 20
states 80 73 48
patgen 21
patrec 25 24 22
tel135 135 27 5
tel81 81
tel225 225 25 9

tabel 24 : parallelle state decomposities

goede decompositie
slechte decompositie
geen decompositie

tel135,te1225
cU,states,patrec
patgen,te181
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CONCLUSIE

We zien dat er soms een goede parallelle decompositie wordt
gevonden, en meestal een goede seriele decompositie.
Hierbij ligt het maximaal aantal states van de te decomponeren
machine tussen 100 en 300. Ais het aantal states meer dan 100 is.
dan mogen er niet veel (slechts enkele honderden) don't cares in
de next state tabel van de te decomponeren machine voorkomen,
want anders wordt het probleem te complex (te veel
geheugengebruik en te veel rekentijd).
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HB Conclusies

Er zijn drie programma's voor de bepaling van sp partities, die
als basis kunnen dienen voor serlele en parallelle state
decompositie (SP, SUMWEAK en WEAK).
SP werkt volgens de labelled methode en WEAK en SUMWEAK volgens
de weak methode. WEAK is de meest geschikte van de drie methoden
om heuristiek toe te voegen. Als ns A 2 > nsdc dan is SP sneller
dan SUMWEAK, en anders is SUMWEAK sneller dan SP (vuistregel).

ns
nsdc

aantal toestanden
aantal toestanden + aantal don't cares in next state tabel

Er is geen vuistregel met betrekking tot WEAK.
Ais er veel (enkele duizenden) don't cares in next state tabel
staan, dan gebruikt SP veel geheugen. en moet men nagaan of men
weI genoeg geheugenruimte (cq. vrije ruimte op harddisk) heeft.

Bij full decompositie worden behalve toestandspartities ook
input- en outputpartities bepaald. De bepaling van de input- en
outputpartlties volgens de labelled methode is altijd sneller dan
de bepaling volgens de weak methode. Als er veel (enkele
dUizenden) don't cares in de next state en/of output tabel staan.
moet men ook hier weer nagaan, of men weI genoeg geheugenruimte
heeft.

Men kan twee soorten full decompositie onderscheiden, nl. bit
decompositie en symbool decompositie. Bij bit decompositie
bestaan de inputs en outputs van de te decomponeren sequentiele
machine uit vectoren en bij symbool decompositie uit symbolen.

Als de inputs en outputs uit symbolen bestaan, dan kunnen we de
sequentiele machine natuurlijk aIleen maar full symbool
decomponeren. Ais de inputs en outputs bestaan uit vectoren, dan
kunnen we de sequentiele machine of full symbool of full bit
decomponeren.

Voordeel full bit decompositie : de input- en outputdecoders zijn
heel eenvoudig.
Voordeel full symbool decompositie : Het aantal input- en
outputbits van de submachines is kleiner.

Bit decompositie is een bijzonder geval van symbool decompositie.
In sommige gevallen zal er weI een symbool decompositie van een
sequentiele machine bestaan, maar geen bit decompositie.

Het is moeilijk om een vuistregel af te leiden, voor wanneer men
full bit en wanneer men full symbool moet decomponeren.

nib aantal inputbits
ni aantal verschillende inputvectoren (in next state tabel en

in output tabel)
nob aantal outputbits
no aantal verschillende outputvectoren (in output tabel)

70



full bit decompositie :

maximaal aantal inputbits bij submachine nib
maximaal aantal outputbits bij submachine nob

full symbool decompositie

maximaal aantal inputbits bij submachine
maximaal aantal outputbits bij submachine

2log ni
2log no

Als 2log ni « nib en/of 2log no « nob, dan is het aantal
input- en/of outputvectoren bij de submachines, bij full symbool
decompositie aanzienlijk minder dan bij full bit decompositie.
Of het benodigde chipoppervlak, voor de realisatie van de
gedecomponeerde machine bij symbool decompositie dan ook minder
is dan bij bit decompositie, dat valt van te voren niet te
zeggen.

Sequentiele machines moet men altijd eerst proberen te
minimaliseren. Ais de geminimaliseerde machine dan nog te groat
is, dan moet men hem decomponeren.
Ais de reductie van het aantal states bij de minimalisatie niet
groot is (minder dan 20 X), dan kan de decompositie van de
geminimaliseerde slechter zijn, dan de decompositie van de niet
geminimaliseerde machine. Daarom moet men dan beide machines
decomponeren, en de beste decompositie kiezen.
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Bijlage 1 : procedures van programma's, die werken volgens het
labelled concept.

(SP.PAS SERIAL.PAS PARALLEL.PAS FULLO.PAS FULLSO.PAS
MINMACH.PAS PAIR. PAS)

MAIN. PAS

- constanten, typen. variabelen
- key
- min
- max
- lees
- binairst
- binairout
- openinfile -) lees,binairst.binairout
- openoutfile
- extopenoutfile
- openout
- filidc
- checkconstants
- starteind
- prtmachname
- prtscrmachname
- prtmach
- prtsubstmach
- prtmap
- prtbpi
- prtblprlist -)prtbpi
- clrprlist
- clrbtlist
- upcase
- prompt -) upcase
- intprompt
- fdprompt -) 1ntprompt
- bspedgebl
- bnewpair -) bspedgebl
- small sp2 -) bnewpair
- brenumber
- spedgebl
- newpair -) spedgebl
- sumbpi -) spedgebl,newpair
- bbmaxnb
- checknewsp
- checknewbt
- correctsp -) key
- correcttrin -) key
- putinsprec
- putinbtrec
- edgebl
- renumber
- Imbpi -) renumber,edgebl
- rmbpi -) renumber,edgebl
- sumobpi -) renumber.edgebl
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- main. pas
- smallestsp
- allpf
- comspsbegin

lesseqbl
- checkortogbpi

xbpi

SP.PAS :

-) smallsp2.brenumber,checknewsp,putinsprec
-) sumbpi.brenumber,checknewsp,putinsprec
-) openoutfile,prtmach,smallestsp,prtblprlist,

allpf
- comsps -) comspsbegin,prtmachname,prtblprlist,clrprlist
-) openlnfl1e,filldc,checkconstants,starteind,comsps
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SERIAL. PAS

- main. pas
ortogpi

- prttailmach
- serial
-) openinfile.filldc.checkconstants.starteind.serial

procedure serial :

- prtsdec -) ortogpi.prtbpi.prtsubstmach.prttailmach.prtmap
- msdecomp -) openout.prtmachname.prtmach.prtsdec.
- smallestsp -) smallsp2.brenumber.bbmaxnb.checknewsp.msdecomp.

correctsp.putinsprec
- allpf -) sumbpi.brenumber.bbmaxnb.checknewsp.msdecomp.

correctsp.putinsprec
-) extopenoutfile.intprompt.smallestsp.prtscrmachname.allpf.

clrprlist

PARALLEL. PAS

- main. pas
- prtmap
- parallel
-) openinfile.filldc.checkconstants.starteind.parallel

procedure parallel
- prtpdec -) prtbpi.prtsubstmach.prtmap

mpdecomp -) checkortogbpi.max.min.openout.prtmachname.
prtrnach.prtpdec

- smallestsp -) smallsp2.brenumber.bbmaxnb.checknewsp.mpdecomp.
correctsp.putinsprec

- allpf -) sumbpi.brenumber.bbmaxnb.checknewsp.mpdecomp.
correctsp.putinsprec

-) extopenoutfile.intprompt.smallestsp.allpf.prtscrmachname.
clrprlist
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verschil tussen fullo en fullso

fullso s en 0 ortogonaal

fullo aIleen 0 orthogonaal

procedures PRTSTATEMAP
PRTFDMAP
PFDECOMP

FULLO.PAS :

- main. pas
- prtfdsubmach
- parafullo
-) openinfile.filldc.checkconstants,starteind.parafullo

procedure parafullo :

- allpf

- combpt

- smallestsp

- prtfdmap
- prtnopfd
- prtpfdec

-) prtmachname
-) prtscrmachname
-) openout,prtmachname,prtmach.prtbpi.

prtfdsubmach.prtfdmap
-) 1mbpi.xbpi,prtpfdec
-) checkortogbpi,newpfdcheck
-) checkortogbpi.newpfdcheck,calcallj
-) checkortogbpi,newpfdcheck.calcalIi,calcallj
-) renumber,lmbpi.xbpi.bbmaxnb.lesseqbl.pfdecomp,

correcttrin,putinbtrec
-) rmbpi.lmbpi.bbmaxnb,lesseqbl,xbpi,pfdecomp,

correcttrin.putinbtrec,sumobpi,calcallbt,
correctsp,putinsprec

-) smallsp2,brenumber.checknewsp.checknewbt.
combpt

-) sumbpi,brenumber,checknewsp.checknewbt.
combpt

fdprompt.extopenoutfile,smallestsp.allpf.prtnopfd,clrprlist,
clrbtlist

-)

- newpfdcheck
- calcallj
- calcalli
- pfdecomp
- calcallbt
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FULLSO.PAS

- main. pas
- prtfdsubmach
- parafullso
-) openinfile,filldc.checkconstants,starteind,parafullso

procedure parafullso

- allpf

- combpt

- sma 11 est s p

- prtstatemap
- prtfdmap
- prtnopfd
- prtpfdec

-) prtmachname.prtstatemap
-) prtscrmachname
-) openout.prtmachname.prtmach.prtbpi.

prtfdsubmach.prtfdmap
-) Imbpi,xbpi.prtpfdec
-) checkortogbpi.newpfdcheck
-) checkortogbpi.newpfdcheck,calcallj
-) checkortogbpi,newpfdcheck,calcalli,calcallj
-) renumber.lmbpi.xbpi.bbmaxnb,lesseqbl,pfdecomp,

correcttrin.putinbtrec
-) rmbpi,lmbpi.bbmaxnb.lesseqbl,xbpi,pfdecomp,

correcttrin.putinbtrec,sumobpi,calcallbt.
correctsp.putinsprec

-) smallsp2.brenumber.checknewsp.checknewbt,
combpt

-) sumbpi.brenumber,checknewsp,checknewbt,
combpt

fdprompt,extopenoutfile.smallestsp,allpf.prtnopfd,clrprlist,
clrbtlist

-)

- newpfdcheck
calcallj

- calcall i
- pfdecomp
- calcallbt
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MINMACH.PAS

- main. pas (minmach gebruikt niet
newpair,sumbpi)

bnewpair,smallsp2,

- equalout
- bnewpair
- smallsp2
- sma lIe s t s p

- isocsp
- prtminmach -) prtmachname
- minmach
-) openinfile,filldc,checkconstants,starteind.minmach

procedure minmach

-) equalout,bspedgebl
-) bnewpair
-) equalout,smallsp2,brenumber,checknewsp,isocsp,

putinsprec
- newpair -) equalout,spedgebl
- sumbpi -) spedgebl,newpair
- allpf -) sumbpi,checknewsp.isocsp,putinsprec
-) openoutfile.prtmach,smallestsp,prtblprlist,key,allpf,

prtscrmachname,prtmachname,prtbpi,prtminmach,clrprlist

PAIR. PAS :

- main. pas
- checkbllist
- bmbpist -) edgebl.renumber,checkbllist
- allpfpair -) sumobpi,checkbllist
- pair
- startpair -) upcase,pair
-) openinfile,filldc,checkconstants,starteind,startpair

procedure pair :

- prtpair -) prtmachname,prtmach,lmbpi,lesseqbl,prtbpi
-) openoutfile,bmbpist,allpfpair,prtpair,clrprlist
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Bijlage 2 : procedures van programma's, die werken volgens het
weak concep t .

(SUMWEAK.PAS WEAK.PAS BWEAK.PAS BMIN.PAS BTRIN.PAS)

FILE. PAS

- key
- lees
- binairst
- binairout
- openinfile
- openoutfile

-) lees,binairst,binairout

SUMWEAK.PAS

- prtclrblprlist -)
- prtblprlist -)
- comspsbegin -)

-) min,max
-) edgebl

-) newpair

-) pr tbpi ,key

-) key

-) smallsp2,renumber,checknewsp,correctsp,
putinsprec

-) edgebl,newpair
-) sumbpi,renumber,checknewsp,correctsp,

putinsprec
prtbpi
prtbpi
openoutfile,prtmach,smallestsp,prtblprlist,
allpf

- comsps -) comspsbegin,prtmachname,prtclrblprlist
-) openinfile,comsps

- sumbpi
- allpf

- file.pas
- prtmachname
- prtmach
- prtbpi
- min
- max

edgebl
- newpair
- renumber

smallsp2
- bbmaxnb
- checknewsp
- correctsp
- putinsprec
- smallestsp
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-) key

-) prtbpi,key

-) max,min
-) edgebl

WEAK. PAS :

- file.pas
- prtmach
- prtbpi
- min
- max

edgebl
- newpair
- renumber
- bbmaxnb
- checknewsp
- correctsp
- putinsprec
- small
- smaill
- combi
- comb2
- combst
- combbl
- clrprlist
-) openinfile,openoutfile,prtmach,combl,clrprlist

procedure combi
- push
- pop
-) push,edgebl,newpair,small,combst,smalll,combbl,renumber,

checknewsp,correctsp,putinsprec,comb2,pop

procedure comb2 :
- push
- pop
-) smalll,push,max,min,edgebl.newpair,renumber.checknewsp,

correctsp,putinsprec,smalll,combbl,small.combst,combl,pop

procedure combst :
- push
- pop
-) push.edgebl,newpair,small,smalll,combbl,renumber,checknewsp,

correctsp,putinsprec,comb2,combI,pop

procedure combbl
- push
- pop
-) max,push,edgebl,newpair,smalll,renumber,checknewsp,correctsp.

putinsprec.comb2,small,combst,combl,pop
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BWEAK.PAS

-) lees

-) prtbpi.key

-) prtmachname,key

-) max, min
-) edgebl

- key
- lees
- openinfile
- openoutfile
- prtmachname
- prtmach
- prtbpi
- min
- max

edgebl
- newpair
- renumber
- bbmaxnb
- checknewsp
- correctsp
- putinsprec
- sma 11
- smalll
- combl
- comb2
- combst
- combbl
- clrprlist
-) openinfile,openoutfile,prtmach,combl,clrprlist

procedure combl
- push
- pop
-) push.edgebl,newpair,small,combst,smalll,combbl,renumber,

checknewsp,correctsp,putinsprec,comb2,pop

procedure comb2 :
- push
- pop
-) small1,push,max,min,edgebl,newpair,renumber,checknewsp,

correctsp,putinsprec,smalll,combbl,small,combst,combl,pop

procedure combst :
- push
- pop
-) push,edgebl,newpair,small,smalll,combbl.renumber,checknewsp,

correctsp,putinsprec,comb2,combl,pop

procedure combbl
- push
- pop
-) max.push,edgebl,newpair.smalll,renumber,checknewsp.correctsp,

putinsprec,comb2,small.combst,combl,pop
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BMIN.PAS

-) lees

-) prtbpi.key

-) max,min
-) edgebl

-) prtmachname,key

- key
- lees
- openinfile
- openoutfile
- prtmachname
- prtmach
- prtbpi
- min
- max

edgebl
- newpair
- renumber
- bbmaxnb
- checknewsp
- correctsp
- putinsprec
- equalout
- small
- smalll
- combl
- comb2
- combst
- combbl
- clrprlist
-) openinfile,openoutfile,prtmach,combl,clrprlist

procedure combl
- push
- pop
-) equalout,push,edgebl,newpair,small.combst,smalll,combbI,

renumber.checknewsp,correctsp,putinsprec,comb2,pop

procedure comb2 :
- push
- pop
-) equalout,smalll,push,max,min,edgebl,newpair,renumber,

checknewsp,correctsp,putinsprec,smalll,combbl,small,combst,
combl, pop

procedure combst
- push
- pop
-) equalout,push.edgebl,newpair,small,smalll,combbl,renumber,

checknewsp,correctsp.putinsprec,comb2,combl,pop

procedure combbl
- push
- pop
-) equalout.max,push,edgebl,newpair,smalll,renumber,checknewsp.

correctsp,putinsprec,comb2,small,combst,combI,pop
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-) lesseq
-) prtbit.prtbpi.key
-) Imio,lesseq,checknewbt.correcttrin
-) rmso,lmis,checknewbt,correcttrin,rmio,lesseq,

lmio,calcallbt

-) prtbpi,key

-) max,min
-) edgebl

BTRIN.PAS

- key
- lees
- openinfile -) lees
- openoutfile
- prtmachname
- prtmach -) prtmachname,key
- prtbit
- prtbpi
- correctredmis

lesseq
- reducemis -) correctredmis,lesseq
- lmis -) reducemis
- correctredmio
- reducemio -) correctredmio,lesseq
- lmio -) reducemio
- rmso
- rmio
- checknewbt
- correcttrin
- calcallbt
- combpt

- min
- max

edgebl
- newpair
- renumber
- bbmaxnb
- checknewsp
- correctsp

putinsprec
- small
- small I
- combi
- comb2
- combst
- combbl

clrprlist
- prtclrbtlist
-) openinfile,openoutfile,prtmach.combl,clrprlist,prtclrbtlist

procedure combI
- push
- pop
-) push.edgebl,newpair,small.combst,smalll,combbl,renumber.

checknewsp,correctsp,putinsprec.combpt,comb2.pop

procedure comb2 :
- push
- pop
-) smalll,push,max,min,edgebl,newpair,renumber,checknewsp,

correctsp,putinsprec,combpt,smalll,combbl.small,combst,combl,
pop
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procedure combst
- push
- pop
-) push,edgebl,newpair,small,smalll,combbl,renumber,checknewsp.

correctsp,putinsprec.combpt,comb2.combl,pop

procedure combbl
- push
- pop
-) max,push.edgebl,newpair,smalll,renumber,checknewsp.correctsp.

putinsprec,combpt,comb2,small,combst,combl,pop
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Bijlage 3 voorbeeld invoer files.

.. 0 type tabel.. 1 mealy machine.. 8 aantal states.. 7 aantal inputsymbolen

0 1 8 7

.. next state tabel

1 x 4 5 2 1 x
2 4 I x 1 1 x
2 4 1 x x x 7
x 5 x 2 2 x 1
2 5 1 x 2 5 1
2 3 x 8 6 7 x
x 3 x 5 x 7 6
1 5 4 2 2 5 1

.. output tabel

1 x 1 2 1 x x
1 2 x x x 2 x
1 2 2 x x x 1
x x x x 1 x x
x x x x x x 2
1 x 2 2 2 1 x
x 2 x 2 x 1 1
2 1 2 1 x x 2

.. 0 type tabel

.. 0 moore machine

.. 4 aantal states

.. 3 aantal inputsymbolen

0 0 4 3

next state tabel

4 1 3
x 2 4
1 3 4
2 3 x

.. output tabel

x
1
2
1
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.. 1 type tabel.. 1 mealy machine.. 5 aantal states.. 4 aantal inputbits.. 10 aantal rijen next states.. 7 aantal rijen outputs

1 1 5 4 10 7

.. present state inputvector next state

1 1 0 x 0 2
1 0 1 x 0 3
1 0 0 x 0 1
1 0 0 x 0 4
2 1 x x 0 3
2 0 1 x 1 5
3 x x x 0 4
4 x x x 1 5
5 x x x 1 5
5 x x x 0 1

.. present state input vector outputsymbool

1 1 x 0 1 1
1 0 x 0 0 2
2 0 x 1 1 3
2 x x 0 0 1
3 x x x x 2
4 x x x x 2
5 x x x x 2
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.. 1

.. 0

.. 5

.. 4

.. 10

.. 5

type tabel
moore machine
aantal states
aantal inputbits
aantal rijen next states
aantal rijen outputs

1 0 5 4 10 5

present state inputvector next state

1 1 0 x 0 2
1 0 1 x 0 3
1 0 0 x 0 1
1 0 0 x 0 4
2 1 x x 0 3
2 0 1 x 1 5
3 x x x 0 4
4 x x x 1 5
5 x x x 1 5
5 x x x 0 1

.. outputsymbool

1
1
2
3
2
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.. 2 tabel type.. 1 mealy machine.. 5 aantal states.. 4 aantal inputbits.. 3 aantal outputbits.. 10 aantal rijen next states.. 7 aantal rijen outputs

2 1 5 4 3 10 7

present state inputvector next state

1 1 0 x 0 2
1 0 1 x 0 3
1 0 0 x 0 1
1 0 0 x 0 4
2 1 x x 0 3
2 0 1 x 1 5
3 x x x 0 4
4 x x x 1 5
5 x x x 1 5
5 x x x 0 1

.. present state inputvector outputvector

1 1 x 0 1 0 1 1
1 0 x 0 0 1 0 x
2 0 x 1 1 x 0 1
2 x x 0 0 0 x 0
3 x x x x x x x
4 x x x x x x x
5 x x x x x x x
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.. 2

.. 0

.. 5

.. 4

.. 3

.. 10

.. 5

tabel type
moore machine
aantal states
aantal inputbits
aantal outputbits
aantal rijen next states
aantal rijen outputs

2 0 543 10 5

present state inputvector next state

1 1 0 x 0 2
1 0 1 x 0 3
1 0 0 x 0 1
1 0 0 x 0 4
2 1 x x 0 3
2 0 1 x 1 5
3 x x x 0 4
4 x x x 1 5
5 x x x 1 5
5 x x x 0 1

.. outputvector

0 1 1
1 0 x
x 0 1
0 x 0
x x x
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